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 ةمقـدم

هدف إىل تجميعها وتبوبيهـا وتنظميهـا وتحليلهـا ي و–هتم باملعلومات والبيانات علم ياإلحصاء 

خاذ القرارات ، وأدى التقدم املـذهل يف  واستخدامها يف ات–تعميم نتائجها و بلواستخالص النتائج منها 

 ىف إىل مساعدة الدارسني والباحثني ومتخذي القرارات اآلليةتكنولوجيا املعلومات واستخدام الحاسبات 

متابعتـه ثـم إىل التنبـؤ و  الواقـعووصـف التحليـل مـنمتقدمة  الوصول إىل درجات عالية ومستويات

  .باملستقبل

، و يف ظل التقدم غريها يف وقتنا املعارصالجتامعية و اإلدارية و ومل تعد البحوث االقتصادية و ا

التكنولوجي الهائل يف كافة ميادين حياتنا اليومية ، تكتفي مبجرد عرض املـشاكل و دراسـة الظـواهر و 

و استخالص النتائج و اتخاذ القرارات بطريقة سطحية مجـردة عـن أسـلوب اإلقنـاع و  تحديد األسباب

   . القياس والتقدير

ولقد أصبح االتجاه العام يف مثل هذه البحوث و الدراسات هو استخدام طرق القياس الكميـة 

ووسائل اإلقناع اإلحصائية و ذلك لتحديد الخصائص وإبراز االتجاهات العامـة يف الظـواهر االجتامعيـة 

  .غري متميز واإلدارية ، و تحليل العالقات املتشابكة و املتبادلة بني الظواهر عيل أساس موضوع 

وعلم اإلحصاء يعطي للباحثني يف مجال العلوم االقتصادية و االجتامعية واإلدارية ، العديد من 

الطرق واألسـاليب الالزمـة لـرضورة القيـام بالدراسـات والبحـوث االقتـصادية واالجتامعيـة و اإلداريـة 

  .ظواهر موضوع الدراسة والجغرافية عيل أساس من القياس لحركة العديد من املتغريات املحددة لل

وتستخدم كلمة اإلحصاء لتـشري إيل عمليـة جمـع البيانـات الكميـة و األسـاليب املـستعملة يف 

معالجة تلك البيانات ، و قد نعني بهذه الكلمة أيضا عملية استخالص بعض االسـتنتاجات مـن دراسـة 

   .عينة صغرية لصياغة تعميامت ميكن تطبيقها عيل مجتمعات اكرب حجام 
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فبحوث الرأي العام عيل سبيل املثال تقوم عيل مقابلة و دراسة عينة صغرية من أفراد املجتمع 

و بذلك ميكن القـول . و لكن نتائجها تستخدم يف االستدالل عيل اتجاهات الرأي العام يف املجتمع ككل 

  تحليـل و تفـسريبان اإلحصاء يشري إيل طرق تنظيم و تلخيص البيانات وايل األساليب التي تستخدم يف

  . ميكن تعميمها عيل مجتمع الدراسةواستخالصاتها  النتائج

فاإلحصاء هو علم يبحث ىف طريق جمع الحقائق الخاصة بالظواهر العلمية االجتامعيـة التـى 

، ذه الحقـائق ىف صـورة قياسـية رقميـةتتمثل ىف حاالت أو مشاهدات متعددة ، وىف كيفية تسجيل هـ

ًبها معرفـة اتجاهـات الظـواهر وعالقـات بعـضها بـبعض ، ويبحـث أيـضا ىف وتلخيصها بطريقة يسهل 

فـة القـوانني التـى تـسري دراسة هذه العالقات واالتجاهات واستخدامها ىف تفهم حقيقة الظواهر ومعر

  .ًتبعا لها

عتمـد ىف إذ ا باحـث ىف شـتى املجـاالت املختلفـة ومن هنا يتضح أن اإلحصاء ال غنى عنـه ألى

، وهـى حث التى تقوده إىل الطريـق الـصحيحأي أن اإلحصاء هو عصا البا. لوب العلمىبحثه عىل األس

األداة التى تساعده عىل تفسري الظواهر التـى يدرسـها وتوضـيح النتـائج التـى يحـصل عليهـا ودالالت 

  .البيانات واألرقام التى يحصل عليها 

  

   محمد القويص
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  تعريف علم اإلحصاء : أوال 

هو فرع من فروع الرياضيات يشمل النظريات و الطرق املوجهة نحو جمع البيانـات ووصـف 

   )1(.قراء و صنع القرارات البيانات و االست

وعندما نتكلم عن علم اإلحصاء ال نعنى بذلك البيانات اإلحصائية وإمنا نقصد حينئذ الطريقـة 

وهى الطريقة التى متكننا من جميـع الحقـائق عـن الظـواهر املختلفـة ىف صـورة قياسـية . اإلحصائية 

ليلها بهدف معرفة اتجاهات هذه رقمية وعرضها بيانيا ووضعها ىف جداول تلخيصية بطريقة تسهل تح

   .)2(الظواهر وعالقات بعضها ببعض 

ولقد كان الهدف الرئيىس من علم اإلحصاء قدميا هو عد أو حرص األشياء املـراد تـوفري بيانـات 

إحصائية عنها ، وكانت الجهة التى تقوم بإعداد اإلحصاءات عىل مستوى الدولة تعرف مبصلحة التعداد 

القديم لعلم اإلحصاء أنه علم العد ، أي العلم الذي يشتمل عـىل أسـاليب جمـع ولذلك كان التعريف 

  .البيانات الكمية عن املتغريات والظواهر موضوع الدراسة 

ولكن مع تطور املجتمعات وتشابه جوانب الحيـاة االقتـصادية واالجتامعيـة الحديثـة بهـا ، مل 

اهر موضـوع الدراسـة يفـى بحاجـات متخـذى يعد مجرد توفري البيانات الكمية عن املتغـريات والظـو

القرارات وصانعى السياسة العامة إىل تكوين صـورة متكاملـة الجوانـب عـن مجـتمعهم واملجتمعـات 

فقام العلامء بتحديث نظريات علم اإلحصاء وأساليبه وأدواته لىك يعني الباحثني وغـريهم . املحيطة به 

  .مية التى أمكن لهم جمعها عن طريق العد عىل استخالص استنتاجات معينة من البيانات الك

من ذلك عىل سبيل املثال ، أن نظرية العينات سـاعدت البـاحثني عـىل اسـتخالص اسـتنتاجات 

 وتعميم تلك االستنتاجات عـىل املجتمـع - العينة –عديدة من دراسة عدد صغري من األفراد أو األشياء 

علم متكامل يتضمن األسلوب : (ًصاء حديثا بأنه الذى سحبت منه العينة بأرسه ولذلك يعرف علم اإلح

  ًالعلمى الرضورى لتقىص حقائق الظواهر واستخالص النتائج عنهـا ، كـام يتـضمن أيـضا أيـضا النظريـة 
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  )3()الالزمة للقياس واتخاذ القرار ىف كافة امليادين االقتصادية واالجتامعية والسياسية والعسكرية

  أهميه علم اإلحصاء : ثانيا

د أصبح لعلم اإلحصاء أهميه بالغـه ىف حياتنـا الحديثـة فـصارت اإلحـصاءات مألوفـة لـدينا لق

ومتثل جانبا مهام من املعلومات التى نطالعها كل يوم مثل جـداول النقـاط التـى تحرزهـا أنديـه كـره 

ت القدم وتنرش ىف الصحف واملجالت والتقديرات الخاصة بالتنبؤات الجوية ومؤرشات البورصة وانجـازا

ورمبـا . الحكومة ىف مجال اإلسكان والتعمري والتغريات التي تطرأ عـىل أسـعار العمـالت وأمثـان الـسلع 

ًيتساءل املرء عن أهميه اإلحصاء بالنسبة لـدارس علـم االجـتامع أو علـم الـنفس معتقـدا أن اإلحـصاء 

ي واملتخـصص ىف موضوع يدخل ىف صميم تخصص التجاريني واالقتصاديني والواقع أن الباحث االجتامع

العلوم االجتامعية بوجه عام يحتاج ىف كثري من األحيان إىل استخدام األرقـام لـيك يلخـص ويعـرض بهـا 

ًمجموعه من املشاهدات التى تتعلق بظاهرة يهتم بدراستها ، فقد يطلـب منـه أن يقـدم تقريـرا عـن 

تـي يعمـل بهـا ، وقـد يكلـف مدي التطور الذى حققه برنامج معني ملحو األمية بني نـزالء املؤسـسة ال

بدراسة األسباب التى تجعل الذكور أكرث تقدما وحرصا عىل التعليم من اإلناث ىف املدرسة التى يـشتغل 

  .فيها 

ففــي كــل مناســبة مــن هــذه املناســبات ســيحتاج الباحــث أو الــدارس إىل أداة مــن األدوات 

 محـدده ومـؤثرة ، فالعبـارة التـى اإلحصائية ليك يستخدمها ىف تلخـيص أفكـاره والتعبـري عنهـا بـصورة

أقـوى وأشـد مـن العبـارة التـى " من العاملني األميني باملـصنع %90لقد نجحنا ىف محو أميه " مؤداها 

أو (  يحتـل اإلحـصاء )4(" : لقد نجحنا ىف محو أمية عدد كبري من العاملني األميـني باملـصنع : " مفادها 

ث العلمية الحديثة ، إذ ال تخلـو أى دراسـة أو بحـث مـن أهميه خاصة ىف األبحا) األساليب اإلحصائية

دراسة تحليليه إحصائية تتعرض ألصل الظاهرة أو الظاهرات املدروسة فتصور واقعها ىف قالب رقمـى ، 

  )5(. وتنتهي إىل ابرز اتجاهاتها وعالقاتها بالظاهرات األخرى 
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وم االجتامعيـة وخاصـة بعـد أن إن دراسة اإلحصاء أمر له فوائـد كثـرية بالنـسبة لـداريس العلـ

تفتحت أمامهم مجاالت عمل كثرية ىف تنظيامت الرشطة والعالقات العامة بالرشكات ومراكـز البحـوث 

بـل إن املعرفـة باإلحـصاء قـد تفيـد اإلنـسان عـىل املـستوى . وغري ذلك من مجاالت العمل املختلفـة 

   .الشخيص فتكسبه مهارة التخطيط لحياته االقتصادية الخاصة 

ولكن ينبغي أن نشري إىل أن النتائج التى تسفر عن تطبيق أداة إحصائية أو أكرث ليست نتـائج 

 عـىلفإذا كانت األدوات اإلحصائية تـستطيع أن تعـني املـرء . قطعيه أو غري قابله للتمحيص واملراجعة 

إال أن ذلـك تم بها وصف البيانات وتصميم التجارب وعىل اختبار العالقات بني األشياء والوقائع التى يه

  .جية وخربته املهنية و بصريته السوسيولال يلغى

وبعبارة أخري ، يقتـرص دور األدوات اإلحـصائية عـىل تـوفري املـؤرشات املبدئيـة التـى تـساعد 

واإلحـصاء . الباحث عىل رفض أو قبول الفروض التى يقوم بدراستها يف حدود درجه معينه مـن الثقـة 

 يف العثور عىل إجابات عن أسئلة تتصل ببيانات ميكن التعبري عنها بصيغ كميه أيضا أداه ال تستخدم إال

وهناك ىف مجال العلوم االجتامعية موضوعات ال حرص لها ال ميكـن صـياغة البيانـات الخاصـة بهـا ىف . 

  .صورة كميه عىل نحو دقيق ، ومن ثم ال يستطيع الباحث استخدام التحليل اإلحصايئ ىف دراستها 

 عىل سبيل املثال ، دراسة التجربة الدينية بـني جامعـه املـؤمنني بـدين معـني ، إذ أن  من ذلك

عدد مرات تردد املرء عىل املسجد أو عىل الكنيـسة يف الـشهر لـيس دلـيال ىف حـد ذاتـه عـىل انـه مـن 

  . الصالحني ، ولكنه مؤرش مبديئ عىل الصالح 

ــصاء  ــم اإلح ــه عل ــس أهمي ــام يعك ــاوم ــه أنه ــستخدم ىف توجي ــات و ي ــع البيان ــه جم   عملي

ــات  ــك البيان ــسها تل ــى تعك ــات الت ــسري العالق ــا. ىف تف ــستخدم فيه ــى ت ــاالت الت ــرز املج ــن اب   وم

ــبات  ــن املناس ــري م ــياء ىف كث ــن األش ــد م ــني عدي ــة ب ــراء املقارن ــصائية إج ــات اإلح ــا.  املعالج   وميكنن

ـــرا ـــرد ق ـــا الف ـــذ فيه ـــى يتخ ـــف الت ـــن املواق ـــسله م ـــسانية سل ـــاة اإلن ـــول أن الحي ـــاء  الق   ره بن
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وهـذه املقارنـة ىف جوهرهـا عمليـه  عىل ما تسفر عنه املقارنة التى يجريها بني عديـد مـن االحـتامالت

فنجاح اإلنـسان ىف حياتـه يتحـدد وفـق مقيـاس معـني ىف . إحصائية تقرتن بالقياس والتقييم والتقدير 

ري يتعارف عليها األفـراد ىف ذهنه يقدر به هذا النجاح ، وحرية الفرد ىف مجتمعه تقاس أيضا وفق معاي

  .مجتمعهم 

وبعبارة أخرى ، إن حياتنا تذخر بعمليات من القيـاس والتقـدير اإلحـصايئ فـنحن عـيل سـبيل 

املثال ،عندما ننزل إىل السوق لرشاء سلعه معينـه ، ىف موسـم التنـزيالت ، نهـتم وبطريقـه ال شـعورية 

لتي ىف حوزتنا ونقدر ما إذا كان الباقي من هـذه بحساب مثن هذه السلعة بالنسبة إىل إجاميل النقود ا

النقود وسوف يكفينا حتى نهاية الشهر أم ال وما إذ كانت نـسبة التنـزيالت عـىل الـسلعة حقيقيـة أو 

الخ ىف كل هذه العمليات الفكرية نحن نستعني بعمليات إحـصائية ومقارنـات مـستمرة 00000مزيفة 

إن ما نطلق عليه ظاهرة اجتامعيه أو طبيعيه ما هو ىف الواقـع فضال عن ذلك ، . بني املواقف املختلفة 

إال سلسله متكررة من الواقع التى ميكن رصد حدوثها املـستمر عـرب فـرتة مـن الـزمن وبـنفس الـوترية 

  )6(. بطريقه إحصائية 

  تطور علم اإلحصاء : ثالثا 

 من العلامء من دول تطور علم اإلحصاء وتطبيقاته عرب سنوات طويلة ، وتم ذلك بجهود كثرية

التطور بطيئا إىل أن جـاء القـرن العـرشين ليـشهد معـدال هـائال للتطـور ىف النظريـات . مختلفة وكان 

  . اإلحصائية ىف مجاالت كثرية 

ويرجع االهتامم باإلحصاء إىل عصور قدميـه ، وان تعـداد الـسكان عنـد القـدماء املـرصين ويف 

القـدم باملعلومـات االجتامعيـة وذلـك ألغـراض التنظـيم الصني أمثلة توضح اهـتامم الحكومـات منـذ 

  .والتخطيط ىف أحوال السلم والحرب 

ـــدو أن كلمـــه إحـــصاء     وهـــى1749قـــد ظهـــرت ألول مـــره عـــام )statistics(ويب

ــة  ــة ) status( مــشتقه مــن الكلمــة الالتيني ــسياسية ) statista(أو االيطالي ــة ال   وتعنــي كالهــام الدول

  لدولــــة أول مــــن اهــــتم بجمــــع البيانــــات وذلــــك إلدارةومــــن الطبيعــــي أن تكــــون ا. 
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ة ، وامتدت بعد ذلك لتشمل إحـصاءات حجـم ي شؤون البالد خاصة عن السكان ألغراض حربية ورضيب

وهكذا بداء العلم وتطوره باعتباره . الخ 00000السكان واملواليد والوفيات واإلنتاج واالستهالك والرثوة 

   )7( .علم الدولة أو علم امللوك 

 والعـد إىل أن أصـبح اآلن علـام لـه قواعـده ولقد تطور علم اإلحصاء مـن مجـرد فكـره الحـرص

 وفردريك جاوس Bernoulliونظرياته ويرجع الفضل ىف ذلك إىل كثري من العلامء من أمثال عائله برونيل 

F.gauss وكيتليه Quetletوجولتون F.galton  وأخـريا كـارل بريسـونKarl.pearson وبـويل A.bowley وبـول 

U.yuleفيرش  L.fisher8(  .الخ ..…… و (   

فقـد . طـور يف نظريـة االحـتامالت ت التطور يف علم اإلحصاء بصفه عامه مالزما وموازيـا للوجاء

ومـن الدراسـات  . Lucapacidiبواسطة باسـيويل ) 1494(نشأت نظريه االحتامالت عىل أساس رياىض ىف 

ــر  ــة لكــل مــن كبل  قامــا بتطــوير منــاذج Galilio) 1642-1564( وجــاليليو Keplr) 1630-1517(الفلكي

غري أن التاريخ الحقيقي لنظريه االحـتامالت بـدء ىف القـرن الـسابع عـرش حيـث وضـعت . االحتامالت 

عــامل الرياضــيات  ) Pascal,B.) 1623 1662باســكان :  بواســطة كــال مــن العــاملني 1654أســسها يف عــام 

   .  )Fermat) 1608 – 1665  وكذا العامل فرمات–والفيزياء والفيلسوف الفرنىس 

بنـرش كتيـب صـغري يف   )Huygens  ) 1629 – 1695وبعد ذلك بثالث سـنوات قـام هينجينـز 

  .موضوع املعالجة الرياضية لفرص الفوز يف مباريات ورق اللعب وزهرة الرند 

 عـن معالجـة بنـرش مالحظاتـه ) grunt )1620 – 1674 نفس الوقت تقريبا قـام جرونـت ويف

البيانــات املتعلقــة بالحكومــة خاصــة يف النــواحي الطبيعيــة والــسياسية والتجاريــة والنمــو والوفيــات 

  .واألمراض
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وقد كان العمل الذى قام به هيجيـرت دافعـا للكثـريين لدراسـة النظريـات واملـشاكل املتعلقـة 

 ) 1667 – 1754( De Moivreودي مــوافر  ) 1705 – 1654(مبباريــات الــصدفة ومــنهم برنــولىل 

 ويعد  )1777 – 1855 .(  )9( Gaussوجاوس  ) laplace) 1749 – 1827والبالس  Arbuthnottواربوثنوت 

وكلمـة إحـصاء يف أول من وضع قواعد محددة لعلم اإلحصاء ، ) 1874 – 1796(العامل البلجيىك كتيليه 

 تبني الحالة يف الدولة مثـل عـدد الوقت الحارض ذات معان متعددة فمنها يفهم جمع املعلومات التى

ويسمى نرش األجهزة الحكوميـة  الخ…… املواليد والوفيات وبيانات عن املحاصيل والتجارة الخارجية 

  ".باإلحصاء الرسمي " ملثل هذه املعلومات يف شكل كتب وتقارير 

ذلـك شـأن وعلم اإلحصاء ، شأنه يف . وأخريا يفهم باإلحصاء فرع من العلم له نظريته الخاصة 

   )10( أى فرع آخر من فروع العلم له أسلوبه وموضوعات البحث الخاص به 

  :لها ثالث معاىن ) Statistics( وكلمة إحصاء 

 –مثــال ذلــك إحــصاءات الــسكان واملواليــد والوفيــات واإلنتــاج : اإلحــصاءات أو البيانــات  .1

  . االستهالك –الصادرات 

  )جموعة جزئية من الوحدات محل الدراسة العينة هى م(املؤرشات املحسوبة من عينة  .2

يشمل النظريات والطرق املوجهة نحو جميع  وهو فرع من فروع الرياضيات: علم اإلحصاء  .3

    )11( . البيانات ووصف البيانات واالستقراء وصنع القرارات 

ــه ــا ميكن ــد م ــن القواع ــه م ــبح ل ــه ، وأص ــت طرائق ــصاء وتنوع ــم اإلح ــور عل ــد تط   ولق

ــم  ــام كعل ــن القي ــى م ــة الت ــسياسات االجتامعي ــد ال ــم وتحدي ــه يف رس ــتعانة ب ــن االس ــستقل ميك   م
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 ىف عمليــات – مبــا يقدمــه مــن بيانــات وإحــصاءات –كــام بــرز دور اإلحــصاء .  ينتهجهــا املجتمــع

  )12(التخطيط والتنمية التي متر بها مجتمعاتنا اليوم 

يـة وصـانعى القـرارات يف وميكن القول أن اإلحصاء تخدم الباحثني يف جميع امليادين العلم

 ميدان مـن ميـادين البحـث العلمـى إال وطرقتـه اإلحـصاء وال يكاد يخلوشتي املجاالت العملية ، 

أن " التحليل اإلحـصايئ  " بارسوز ىف مستهل كتابهوقد أثار روبرت . وساهمت فيه مساهمة فعالة 

هـو ذلـك الـذى يـرى أن كلمـة ً اكلمة إحصاء لها أكرث من استخدام إال أن أكرث االستخدامات شيوع

  .إحصاء تشري إىل تلك األساليب واإلجراءات التحليلية املستخدمة يف معالجة البيانات الرقمية

نهـا يجـب أن إمبعنى أنه للحصول عيل معلومات ذات قيمة مـن تلـك البيانـات الرقميـة ف

ءات واألدوات التـي  مبـساعدة تلـك األسـاليب واإلجـراStatistical Analysisتخضع للتحليل االحصاىئ

  .توفرها لنا اإلحصاء

  . ثالثة استخدامات لكلمة إحصاء إىل وجود Whittaker, Startup كل من ويذهب

  . لإلشارة إىل الحقائق الرقمية التى جمعت بطريقة منتظمة من الواقع االجتامعي-أ

  . تشري إىل األساليب املستخدمة ىف جمع ، وتصنيف وتحليل البيانات الرقمية-ب

  . لإلشارة إىل صفة أو خاصية للعينة تحت الدراسة-ج

 George and Achilles Theocorson والقاموس الحديث لعلم االجتامع الـذى وضـعه كـل مـن

يقدم رؤية ال تختلف عام سبق فيام يتعلق بكلمة إحصاء سواء من حيث املعنى أو االسـتخدام فهـى 

وتصنيف ، وتبويـب وعـرض وتحليـل البيانـات تعني مجموعة من األساليب التي تستخدم يف جمع ، 

   إيل مرحلــةتتعــداه بــل Descriptionالكميــة ، واإلحــصاء بهــذا املعنــي ال تقــف عنــد حــد الوصــف
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 كام تستخدم كلمة إحصاء لإلشارة إيل البيانات الرقمية والتى Inferenceواالستدالل  Induction  االستنباط

  .ة الجمع حيث تأخذ صيغ" إحصاءات " عادة ما تسمي 

ومن هنا فان كلمة إحصاء تعني تلك األساليب واألدوات واإلجراءات اإلحصائية التى يلجأ إليها 

الباحث وهو بصدد القيام بدراسة ما ىف عملية الجمع ، وتصنيف ، وتلخيص وعرض ، و تحليل البيانات 

  ).13(الرقمية 

  عالقة علم اإلحصاء بالعلوم االجتامعية : رابعا 

. لوم االجتامعية وخاصة علم االجتامع وعلم النفس وعلم الـسياسة بـالتطورات تأثرت الع

وهـو املـنهج . التي حققها علم اإلحصاء ، واستعان العلامء االجتامعيون مبنهج جديد ىف دراساتهم 

االحصاىئ الذى ينطوي عيل نفس خطوات املنهج العلمي يف البحـث ، حيـث يقـدم عـيل عمليتـني 

اس و االسـتنتاج ، وإذن يقـوم العـامل مبالحظـة الحقـائق يف البدايـة ثـم يجـري منطقيتني هام القي

. تجاربه ويرصد عددا من النتائج التي يستخلصها من تلك التجارب بـنمط أو إطـار عـام للظـاهرة

ن يقوم بصياغة نظريته عيل ذلك النحو ، ينتقل إيل عملية االستنتاج التي تعينه عيل التنبـؤ  أوبعد

  .نتائج األخرى بسلسلة من ال

ومن أشهر الدراسات السوسيولوجية التي اعتمدت عيل املصادر اإلحصائية ، دراسـة دور كـايم 

انه إذا كان املرء يريد أن يعرف كل مـا يتفـرع عـن االنتحـار كظـاهرة (وفيها يذهب إىل . عن االنتحار

وقـد اعتـرب دور ) صائية جمعيه فانه ينبغي أن ينظر إليها ىف شكلها الجمعي من خـالل البيانـات اإلحـ

املؤرشات اإلحصائية عن األسباب التى دفعت األفراد إىل االنتحار مبثابة مصدر ملعرفه الـدوافع  كايم أن

 فروضه عىل أساس من األرقام واإلحصاءات التـى وضعنه قد أوهكذا نجد . املفرتضة وراء اإلقدام عليه 

  .لوجىرأي أنها تعني لنا اقرب نقطة لبدء بحثنا السوسيو

وقد حقق املنهج اإلحصايئ ىف السنوات األخرية تقدما هائال ، وخاصة بعد اسـتخدام الحاسـبات 

االلكرتونية ، وذلك ىف ميادين العلـوم االجتامعيـة املختلفـة ، وقـد انعكـس هـذا التقـدم بـدورة عـىل 

  .التطورات واألدوات اإلحصائية ذاتها
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صايئ يف تطوير أدوات بحثهم وخاصة االستبيان مام وقد استفاد علامء االجتامع من املنهج اإلح

أمكنهم من دراسة آالف املبحوثني ىف فرته زمنية وجيزة ، وتوافرت لدي الباحثني إمكانية اختبار العالقة 

رض الواقع وما يفرتضونه مـن افرتاضـات يحـاولون بهـا تفـسري ذلـك أبني ما يرصدونه من ظواهر عىل 

  . الوقع 

اء علامء السياسة عىل اقتحام مجاالت عديدة من البحث الـسيايس مثـل وقد ساعد علم اإلحص

فلـو أن عـامل . دراسة أمناط املشاركة السياسية وتكوين الرأي العام والحركـات والتنظـيامت الـسياسية 

 بأصــواتهم يف مــن أدلــوابــني مــستوي تعلــيم األفــراد وتعلــيم  الــسياسة افــرتض أن هنــاك مثــة ارتبــاط

بيانات التى يتسنى له الحصول عليها مـن الواقـع عـن مـشاركه األفـراد ىف التـصويت االنتخابات فان ال

االنتخايب وعن مستوياتهم التعليمية ال تنعقد املقارنـة بينهـا إال باسـتخدام املقـاييس اإلحـصائية التـى 

ذه وبـدون هـ. تكشف عن قوة االرتباط بني امليل للتصويت ىف االنتخابات واملستوي التعليمي لألفـراد 

  . املقاييس اإلحصائية تظل البيانات واملعلومات امليدانية املتوافرة لدي الباحث بال قيمه حقيقية

. ويستخدم علامء النفس األدوات واألساليب اإلحـصائية أكـرث مـن غـريهم ىف القيـاس النفـىس 

 التـى عد علم النفس التجريبي وعلم النفس االكلنييك وعلـم نفـس الفـروق الفرديـة مـن املجـاالتيو

  .تعتمد اعتامدا جوهريا عىل املنهج االحصاىئ ىف تناولها ملوضوعات الدراسة 

ومن يقرأ مرجعا ىف القياس النفـيس يجـد أن علـامء الـنفس يـذهبون إيل أن كـل يشء ىف مجـال 

ًعلمهم قابل للقياس تقريبا فنجد لديهم مقاييس للـذكاء وللشخـصية وللعواطـف وامليـول ولالضـطرابات 

ألمراض العقلية وكل مقياس مـن هـذه املقـاييس يخـضع ، ىف واقـع األمـر ألسـاليب إحـصائية النفسية وا

صارمة تحدد مدى ثباته وصدقه ىف قياس ما صمم لقياسه ويـستخدم يف املقارنـة بـني النتـائج التـى يـتم 

   )14( ىالتوصل إليها من دراسة عينه محدده من األفراد وتلك التى يتم التوصل إليها من دراسة عينه أخر
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وقد ظهر اهتامم كبري بتطبيق النظريات والطرق اإلحصائية ىف العلوم االجتامعية ، فقد أوضـح 

عامل الفلك االجتامعي البلجييك إمكان اسـتخدام االحـتامالت واإلحـصاء لوصـف ) 1874-1796(كيتيليه 

ة ىف تنظـيم وإدارة وتفسري الظواهر االجتامعية واالقتصادية وقدم مساهامت هامه ىف الطرق اإلحـصائي

 وقـد سـاهم عـامل الـنفس – وقدم كذلك طريقه عامه للقياس ىف االنرثوبولوجيـا –اإلحصاءات الرسمية 

 يف علـم الـنفس ، ووضـع أسـاس ةيف تطبيق الطرق اإلحصائي) Galton) 1822-1911االنجليزي جالتون 

نحـدار الـذي اهـتم بـه وطـوره وبدأ دراسة موضوع االرتباط واال) psychometrics(علم القياس النفىس 

باإلضافة إيل مـساهامت أخـري ). Pearson) 1857-1936 بعد ذلك عامل اإلحصاء االنجليزي كارل بريسون

  .هامه 

عامل النفس اإلنجليزي مساهامت فعالـه يف دراسـة ) Spearman) 1863-1945كام قدم سبريمان 

  .يل االرتباط ويعد من الرواد يف دراسة وتطوير التحليل العام

 مــساهامت هامــه يف مجــال Gosset) 1937-1876(وقــدم عــامل اإلحــصاء االنجليــزي جولــست

التحليل اإلحصايئ وخاصة يف تفسري البيانات املتعلقة بالعينات كـام يعـد مـن الـرواد املهتمـني بتحليـل 

سييك لالحتامل وخالل الفرتة السابقة كان االهتامم كله مركزا عيل املفهوم الكال .نتائج العينات الصغرية 

 .  

إن مفهوم التكرار النـسبي مل يظهـر بـصوره ملموسـة إال يف بدايـة القـرن العـرشين حيـث تـم 

  .vonmisesصياغتها وظهورها يف إطار منطقي مبعرفة فون مايسيس 

هـتاممهم بوظيفـة االسـتقراء فـان الجانـب إوعيل الرغم من أن الرواد من علامء اإلحصاء كان 

 تقريبـا فمنـذ مطلـع القـرن العـرشين كـان 1920حصائية تم اكتشافه بعد عام األعظم من النظرية اإل

  . ًاالهتامم منصبا عيل تطبيق اإلحصاء عيل مشاكل علوم الحياة وعيل التجارب الزراعية والصناعية 
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كام أن العمل يف هذه املرحلة كان مكثفـا ومركـزا عـيل التحليـل اإلحـصايئ وأساسـه املنطقـي ، 

ومـن أعاملـه ) Fisher) 1890-1962مساهامت قدمها عامل اإلحصاء االنجليـزي فيـرش ومتخض عن ذلك 

البارزة نظرية التقديرات ، وتوزيعات املعاينـة للعينـات الـصغرية ، وتحليـل التبـاين وتـصميم وتحليـل 

كثريا يف نظرية التقديرات واختبارات الفـروض كـالً مـن بريسـون  ومن العلامء الذين ساهموا. التجارب 

Pearsson,E.s  وكذلك نيامنNeyman – نيامن مؤسـس مـنهج االسـتقراء – بريسون – ويعد الثاليث فيرش 

  .وهو يعتمد عيل املعلومات املتاحة من العينة فقط . اإلحصايئ والذي يعرف حاليا باالتجاه الكالسييك 

 وذلـك Bayesianinferenceوقد ظهر ىف هـذه الفـرتة اتجـاه جديـد يعـرف باالسـتقراء البيزيـاىن 

  ولنـدىلSavage  وسافج Goodوجود Definettiوديفنتى  Ramseyورافرى  jeffreysبجهود كل من جفريز 

lindley ويعتمد االستقراء هنا عىل بيانـات العينـة باإلضـافة إىل املعلومـات املـسبقة 0 وآخرون Prior. 

Information مـام  نصبا عىل صنع القـراراتوشهدت هذه الفرتة أيضا عمال مكثفا كان فيها االهتامم م ،

 Decision theory Statisticalإىل نشوء وظيفة حديثة لإلحصاء تحت اسم نظرية القرارات اإلحصائية  أدي

  . Morgensternومورجنسرتن  Neuman,jونيومان  ) Wald )1939ويرجع ذلك إىل أعامل والد 

ــة ــصائية بداي ــات اإلح ــري يف النظري ــور الكب ــذا التط ــاحب ه ــد ص ــن وق ــة م ــور مجموع    ظه

   وقــد بلــغ هــذا التطــور قــدرا هــائال يكــاد –التخصــصات املختلفــة تهــتم مبجــاالت وأهــداف خاصــة 

   Operations Researchومــن هــذه التخصــصات بحــوث العمليــات . يظهرهــا وكأنهــا علومــا مــستقلة 

 Econometrics واالقتـصاد القيـاىس Quality control   ومراقبـة الجـودة Demographyواإلحصاء السكاىن 

  وتفـسريها ، فقـد أفـردت ونظرا العتامد العلوم املختلفـة عـىل الرياضـيات يف فهـم ظواهرهـا وقياسـها

ــا  ــية ومنه ــصائية والرياض ــاليب اإلح ــتخدام األس ــا باس ــة ظواهراه ــتم بدراس ــة ته ــا خاص ــا فروع   ً له

  م الـــنفسعــىل ســـبيل املثـــال اإلحــصاء الحيـــوى واالجـــتامع الريـــاىض والقيــاس االجتامعـــي وعلـــ
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الجديـد أو القيـاس  وى واالقتصاد الريـاىض والتـاريخ االقتـصاديب الرياىض والقياس النفىس والقياس الرت

   )15( التاريخى 

إن األساليب الرياضية واإلحصائية املستخدمة يف مناهج البحث بـصفة عامـة تـستخدم اآلن يف 

صل إىل بعض الحقائق العلمية والنظريات وقد أمكن عن طريقها التو. مجال العلوم االجتامعية بنجاح 

  .، ولكنها مل ترق يف هذا املضامر إىل ما وصلت إليه العلوم الطبيعية من نظريات علمية و قوانني 

وتصادف العلوم االجتامعية صعوبات منهجية تحول دون تحقيـق أهـدافها يف الوصـول إىل مـا 

   .وصلت إليه األبحاث الطبيعية ، ومن بني هذه الصعوبات

  ال تخضع التفاعالت االجتامعية لنظام آىل مرتب ، وال تسري وفق مبدأ االطراد يف تتـابع األحـداث

  .مام يسهل عملية الحصول عىل القوانني التى تحكم نظمها 

  وقد كان االعتقـاد الـسائد أن الـسلوك االجتامعـي . صعوبة التوصل إىل قوانني التنبؤ االجتامعي

 تربط بني األفـراد يف املجتمـع إمنـا تخـضع لـنظم وقوالـب يـصب فيهـا والعالقات اإلنسانية التى

األفراد أعاملهم وأفكارهم وال يكون الخروج عام ترسمه الطبيعة لهم من حدود وما تفرضـه مـن 

   .التزامات 

  ليس لدى بعض العلوم االجتامعية وحدات معينة تستخدم لقياس الظواهر موضوع الدراسة كام

ية التى تستخدم وحدات كمية لوصف ظواهرهـا والتعبـري عنهـا مبعـادالت هو يف العلوم الطبيع

  .رياضية والتنبؤ بها بتوافر رشوط معينة 

  عدم استجابة البيئة االجتامعية موضوع الدراسة للغايات التـى يقـصدها الباحـث وعـدم متكـن

وارتبـاط الباحث من السيطرة عىل كثري من العوامـل التـى تلعـب دورا كبـريا يف سـري الحـوادث 

  .بعضها بالبعض اآلخر 

  -:واملزايا التى يجنيها الباحث من الطرق اإلحصائية ميكن تلخيصها فيام يىل

  تساعد الباحث عىل إعطاء أوصاف عىل جانب كبري من الدقة العملية.  
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  فهدف العلم الوصول إىل أوصاف الظواهر و مميزاتها الطبيعية ، وكلام توصـل العلـم إىل زيـادة

 ودقة الوصف. الوصف كلام كان هذا دليال عىل التقدم العلمى ونجاح األساليب العلمية يف دقة 

فمجـرد الوصـول إىل نتـائج . تحتاج دامئا إىل اختبار مدى ثبات النتائج التى حصل عليها الباحـث

  .دون التحقق من ثباتها ال يكفى عادة كأساس يعتمد علية يف تفسري الحقائق وتحقيق الفروض

 حصاء عىل تلخـيص النتـائج يف شـكل مالئـم مفهـوم فمجـرد ذكـر الـدرجات ال يكفـى تساعد اإل

للمقارنة بني الجنسني بل إن حساب متوسطى الدرجات قد سهل مهمة املقارنة كثـريا فالبيانـات 

التى يجمعها الباحث ال تعطى صـورة واضـحة إال إذا تـم تلخيـصها يف معامـل أو رقـم أو شـكل 

  .توضيحي كالرسوم البيانية

  فمثـل هـذه النتـائج ال ميكـن .تساعد الباحث عىل استخالص النتائج العامة من النتائج الجزئيـة

استخالصها إال تبعا لقواعـد إحـصائية ، كـام يـستطيع الباحـث أن يحـدد درجـة احـتامل صـحة 

  .التعميم الذى يصل إليه 

 فـيام عـدا . ة متكن الباحث من التنبؤ بالنتائج التـى يحتمـل أن يحـصل عليهـا يف ظـروف خاصـ

اإلحصاء ميكن للباحث أن يتنبأ بنتائج ما يجريـه مـن اختبـارات يف وقـت مـا لقـدرة أو قـدرات 

  .خاصة ملا ينتظر لألفراد الذين يختربهم من نجاح يف مهنة معينة أو نوع معني من التعليم

 يف كثري من البحوث يهدف الباحث إىل تحديد أثر عامـل خـاص دون غـرية مـن العوامـل مـام ال 

وهنا يستطيع أن يلجأ إىل اإلحصاء فتعاونه عىل فصل عامـل خـاص مـن . يتسنى تحقيقه عمليا 

وتحديد أثره عىل حده ،كام تعينه عىل التخلص من أثر العوامل األخـرى التـى  العوامل املحتمله

ال يستطيع تفاديها يف بحوثـه والتـى تـؤثر دامئـا يف نتـائج كـل بحـث ،كعامـل الـصدفة واختيـار 

  .ات العين

  ــا ــاج إليه ــو يحت ــه فه ــوات بحث ــيم خط ــد تنظ ــث عن ــصاء الباح ــدى اإلح ــه ته ــذا كل ــل ه   وقب

ـــه  ـــة أن يخـــرج مـــن بحث ـــه يف النهاي ـــى ميكن ـــصميم البحـــث وتخطيطـــه ،حت ـــة ت   يف مرحل
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بالنتائج التى يسعى إىل تحقيقها ، فهى تهديه إىل أضبط الوسائل التى تؤدى إىل التفكري الصحيح من 

  .ل والقياس أثناء خطوات البحثستدالحيث اإلعداد أو اال

وإذا كان هو حال اإلحصاء بالنسبة للبحوث العلمية بوجه عام فـان حاجـة البحـوث اإلنـسانية 

لذلك كانت البحوث النفسية والرتبوية واالجتامعية من أصعب . أشد ما تكون إىل تطبيق هذه الوسائل 

  .حث البحوث ، وتحتاج إىل حرص زائد ومهارة فائقة من البا

   -:وميكن تلخيص أسباب ذلك فيام ييل 

السلوك البرشى ىف تغري دائم، ومدى تغريه من فرتة ألخرى أوسع مام نظن ، لدرجـة تجعـل مـن )  أ 

  .هالصعوبة مبكان إعطاء تنبؤات علمية دقيقة عن

، فهـو السلوك البرشى كثريا ما يخدع دارسة ، ذلك الن حقيقته قد تختلف كثريا عام يبدوا علية ) ب 

  .يحتاج إىل ضبط يف البحث ودرجة كبرية من الدقة اإلحصائية 

  . السلوك البرشى معقد تعقيدا كبريا وتتدخل فيه عوامل قد تزيد أو تختلف عام يتوقعه الباحث ) ج

ذلك مام يسمح بتدخل العوامـل الشخـصية كثـريا يف نـواحي . البحوث اإلنسانية يقوم بها إنسان ) د

. جة قد تكون كبرية أو صـغرية حـسب الطـرق التـى يـستخدمها الباحـث القياس والوصف بدر

  .وطرق الضبط االحصاىئ خري وسيلة تعني الباحث عىل استبعاد هذه العوامل الشخصية 

فاإلحصاء يف يد من ال .  يف البحوث العلميةيشءإال انه ينبغي أن يفهم من ذلك أن اإلحصاء هو كل 

فهـى مرحلـة تاليـة الكتـشاف املـشكلة . خبـري الفنـى ، ال تفيـد كثـريا اليجيد تطبيقها واستخدامها استخدام

ًيتوقعهـا الباحـث بنـاء عـىل دراسـاته الـسابقة ومالحظاتـه  وتحديدها ، وهى تتطلب عادة فـروض علميـة

ًالعديدة ، وهى تتطلب كذلك يف آخر األمر تفسريا مبنيا عىل خربة علمية وقدر واىف من املعلومات يف امليدان ً  
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ًوكلام كان الباحث مدركا لألسس التـى بنيـت عليهـا الطـرق اإلحـصائية التـى . الذى يجرى فيه البحث  

    )16 ( ًيستخدمها ، كلام سهل ذلك علية تطبيقها تطبيقا صحيحا ، وتفسري النتائج تفسريا مناسبا

 ويتــضح لنــا مــن مفهــوم اإلحــصاء أنــة ميــدنا مبجموعــة مــن األســاليب واألدوات الفنيــة التــي

يستخدمها الباحث يف كل خطوه من خطوات البحث ابتداء من املرحلة التمهيدية للبحث وما يتضمنه 

ًمن عملية اختيار لعينة الدراسة وأسلوب جمع البيانات من امليدان مارا مبرحلـة تـصنيف ، وتلخـيص ، 

ة اإلحـصاء وعرض وتحليل تلك البيانات حتى مرحلة استخالص نتائج الدراسة ، ويرى الـبعض أن وظيفـ

  ميكن أن تتلخص يف نقطتني 

فالباحـث  . ه تتمثل يف تلخيص البيانات املتاحة وتقدميها يف أبسط وأنسب صورة ممكن-:األوىل 

عادة ما يجد نفسه أمام مجموعة كبرية من البيانات الخام التي ال تفصح عن شئ عىل حني أنة مطالب 

انات سواء كانت بيانات مسوح اجتامعية شاملة باستخالص حقائق علمية واضحة ومحددة من تلك البي

أو بالعينة أو بيانات تعدادات سكانية عندئذ يستطيع الباحث من خالل اإلحصاء أن يغـري مـن شـكل . 

البيانات بعد تصنيفها وتنظيمها وتلخيصها مستخدما ىف ذلك الجانب الوصفى من اإلحصاء حيث ميكنه 

ائية التـى ال تتعـدى حـد الوصـف مثـل مقـاييس النزعـة أن يطبق هنا مجموعة من املقـاييس اإلحـص

الـخ ومـن ثـم يتبـني لـدينا أن الوظيفـة ... املركزية ومقـاييس التـشتت ومقـاييس االرتبـاط واالنحـدار 

اإلحــصائية األوىل لإلحــصاء هــى توصــيف البيانــات املتاحــة والخــروج منهــا مبجموعــة مــن املــؤرشات 

  .واملعـدالت اإلحصائية 

  ص يف االســتدالل ، ففــى مجــال البحــوث االجتامعيــة ، عــادة مــا تــستخـدم تــتلخ: الثانيــة 

   ويرجـع اسـتخدام العينـات يف البحـوث االجتامعيـةهت منـحبلتمثل املجتمع الـذى سـ sampleالعينة 

ـــن  ـــل م ـــى تجع ـــات الت ـــد ، واإلمكاني ـــت ، والجه ـــوفري الوق ـــا ت ـــل أهمه ـــباب لع ـــدة أس    إىل ع

ــا ورمبــا مــن املــستحيل أ ــة ببــساطة . حيانــا أخــرى دراســة املجتمــع ككــل املتعــذر أحيان   والعين

  هـــــى جـــــزء أو قطـــــاع مـــــن املجتمـــــع تـــــم اختيارهـــــا عـــــىل أســـــاس إحـــــصايئ لـــــىك
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 متثل املجتمع الذى هى جزء منة وهنا يكون دور اإلحصاء هو الوصول إىل تقـديرات واسـتدالالت عـن 

ل ٌجـا مـن هـذا املجتمـع ، إذ إن املجتمع ككل من خالل املعلومات املتوفرة عن العينة التى تم سـحبه

اهتامم الباحث ليس مجرد العينة املستخدمة يف الدراسـة بـل املجتمـع ككـل ، باختـصار فـان الجانـب 

 فـيام يتعلـق بالظـاهرة Population Parameters االستدإلىل من اإلحـصاء يهـتم بتقـدير معـامل املجتمـع

 Sample لديـة عـن العينـة أو مـا يـسمى بــ موضوع الدراسة مستخدما البيانات واملعلومات املتـوفرة

Statistics  حول نفس الظاهرة يف محاولة الوصول إىل تصميامتGeneralizations عن مجتمع الدراسة.  

 Hypotheses واإلحصائية. هذا باإلضافة إىل اهتامم اإلحصاء االستدإلىل باختبار الفروض العلمية 

Teting للدراسة .  

 اإلحصاء ىف مجال العلوم االجتامعية والتى يتضح منها بجالء مدى وإذا كانت تلك هى وظائف

ما تقدمة اإلحصاء للباحث فهناك كلمـة تحـذير البـد أن يعيهـا كـل مـن يفكـر يف اسـتخدام األسـاليب 

اإلحصائية أال وهى أن التطبيق غـري الـصحيح لألسـلوب االحـصاىئ رمبـا يـؤدى إىل نتـائج غـري صـحيحة 

األساليب اإلحصائية يجب أال يكون غاية يف حد ذاته بـل انـه وسـيلة الهـدف ومضللة كام أن استخدام 

  ) 17. ( منها هو تبصري الباحث مبا هو بصدد القيام به وتبسيط وتوضيح خطوات البحث العلمى 

وهكذا يتبني لنا مام سبق أن دراسة علم اإلحصاء وان ثقـلت عـىل نفـس بعـض األفـراد ، تعـد 

زود الدارسني باملهارات البحثية التـى مل يعـد أى فـرض ىف غنـى عنهـا ، ونحـن ذات أهمية بالغة ألنها ت

  )18(. عىل حياتنا لغة األرقام نعيش عرص الثورة التكنولوجية وتهيمن
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  :مقدمه 

يزخر كل علم من العلوم بالعديد من املصطلحات واملفردات اللغوية الخاصة بـه والتـى يعـد 

اإلملام بها خطوة هامة عىل طريق الدراسة والفهم املتعمق ملوضوعات ذلـك العلـم وعلـم اإلحـصاء ال 

ضمن عدد قليل من املصطلحات األساسية التى نـرى يختلف ىف هذا الشأن عن غريه من العلوم فهو يت

 املقـصود منهـا ويتـسنى لـه معرفـة كيفيـة التعامـل معهـا يعيأن عىل الدارس أن يلم بتعريفاتها لىك 

عندما تعرض له ىف دراساته وبحوثه ومن ثم يتفادى الخلط بني املـصطلحات املختلفـة عنـدما يحـاول 

وتختلف األساليب اإلحـصائية فـيام  لجة البيانات التى قام بجمعهااختيار األداة اإلحصائية املناسبة ملعا

من البساطة إىل التعقيد واختيار األسلوب املالئم يتحدد وفقا ألهـداف  بينها من حيث الهدف والتدرج

  . الباحث ونوعية البيانات املتاحة 

  :اإلحصاء الوصفى واإلحصاء االستداليل : أوال 

   Descriptive statisticsاإلحصاء الوصفى ) أ ( 

ويهدف إىل إدماج وتلخيص البيانات الرقمية بغية تحويلها من مجرد كم من األرقام إىل شـكل 

أو صورة أخرى ميكن فهمها واستيعابها مبجرد النظر ومن أغلب األساليب املستخدمة مقـاييس النزعـة 

م أيا منها عىل نوعيه البيانات املركزية ، مقاييس التشتت ومقاييس االرتباط واالنحدار ويتوقف استخدا

  )1.(ومستوى القياس سواء أكان اسميا أو وصفيا ، أو ترتيبا ، أو فئويا ، أو نسبة 

ويعتقد بعض الدارسني أن وظيفة اإلحصاء تقترص عىل معالجة مجموعة البيانات الوفرية التـى 

ن األشـكال والرسـوم جمعها الباحث بقصد استخالص عدد من الجداول اإلحصائية وعرضها ىف عـدد مـ

البيانية وذلك عىل نحو ما نشاهده ىف إحصاءات السكان واالستهالك واإلنتاج وغريها وقد يحسب املرء 

أن العمليات اإلحصائية تدور ىف جملتها حول إيجاد املتوسـطات ودرجـات التـشتت ىف البيانـات التـى 

ـــوى ج ـــل س ـــاه ال ميث ـــا ذكرن ـــة أن م ـــن ىف الحقيق ـــاحثون ولك ـــا الب ـــنيجمعه ـــد م ـــب واح   ان
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 جوانب اإلحصاء وهو الجانب الوصفى ولهذا يطلق عىل العمليات اإلحصائية التى تقوم بهذه الوظيفـة 

مصطلح اإلحصاء الوصفى وعىل هذا يستخدم اإلحصاء الوصفى ىف تنظيم وتلخيص ووصف معلومـات 

الـذى ينتجونـه خاصة بعينة من العينات فمن عينة محددة من العامل ميكن حساب متوسط اإلنتـاج 

وحساب نسبة العمل بني أولئك العامل ومعدل الزيادة ىف أجورهم وهذه املقاييس كلها وصفية بحتـة 

ال تفيد ىف حد ذاتها ، ىف االستنتاج أو التنبؤ وإمنا تـصف الكيفيـة التـى تتـوزع بهـا البيانـات التـى تـم 

   )2(الحصول عليها من العامل موضوع البحث 

ن الوظائف األولية لعلـم اإلحـصاء التـى تـستخدم ىف تلمـس حقـائق وتعترب وظيفة الوصف م

وباسـتخدام أسـلوب التحليـل االحـصاىئ ) الـخ .. اجتامعية ، اقتـصادية ، جغرافيـة ( الظواهر املختلفة 

للبيانات أصبح من السهولة إمكان تحديد خصائص الظاهرة املدروسة حتى عن طريق األشكال البيانية 

  . ظاهرية عملية تسهل وتبسط تحديد خصائص الظاهرة واتجاهاتها العامة التى متثل بيانات ال

واىل جانب ذلك يعتمد الوصف ىف اإلحصاء عىل اسـتخدام املقـاييس واملـؤرشات اإلحـصائية ىف 

تقىص الحقائق وتحديد الخصائص العامة لتوزيع بيانات الظاهرة دون الوصـول إىل نتـائج أو اسـتدالله 

   . )3(اسية التى تنتمى إليها الظاهرة خاصة باملجموعات األس

وعملية جمع البيانات تعد أقدم وظائف اإلحصاء ، وهى تتضمن عدد مـن األنـشطة يختلـف 

وجمـع البيانـات يكـون . مداها من مجرد بحث يقوم به فرد إىل فريق بحث من عدة مئـات أو آالف 

استخدام املجموعـات املكتبيـة بعدد من األساليب وحسب طبيعة البحث أو العمل ، فقد يكون ذلك ب

أو عن طريق تصميم تجربة أو املالحظة املنتظمة أو املعايشة أو عن طريق االستبيان أو االستبـصار أو 

األخبار بني االختبارات ومهام يكن األمر فإن جمع البيانات قد يتم إمـا بفحـص كـل وحـدات املجتمـع 

  ) .عينه ( محل الدراسة أو بفحص جزيئ 
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جمع البيانات ليست عملية منفصلة عن وظائف اإلحصاء األخرى فهناك صلة وثيقة إن عملية 

 وذلـك يكـون باسـتخدام مقـاييس وأسـاليب – فالهدف واحد وهو الحصول عىل معلومات أو نتـائج -

 وإذا كانت هذه البيانات خاصة بعينة أى بجزء من املجتمع فإن – وذلك بعد جمعها -وصف البيانات 

وهذه املقاييس واألساليب لها رشوط ومتطلبـات .. طلب استخدام أساليب االستقراء وصف املجتمع يت

يجب مراعاتها وتوفريها عند جمع البيانات وذلك باسـتخدام التـصميم التجريبـى املناسـب أو تـصميم 

استامرة استبيان مناسبة واختيار طريقة املعاينة املناسبة وحجم العينة املناسب ومراعاة توفري مستوى 

الخ كام أن البيانات التى يتم جمعهـا يجـب أن تكـون محـل ثقـة حتـى .. القياس املناسب للمتغريات 

 Validity andأى يجـب أن يتـوافر فيهـا الـصدق والثبـات . تكون النتائج املستخلصة منها محـل ثقـة 

reliability  4(. أن تحديد ذلك واختياره يكون غالبا باستخدام األساليب اإلحصائية(  

   Inferential Statistics اإلحصاء االستداليل )ب(

يستند هذا القسم من األساليب اإلحصائية إىل مجموعة مـن النظريـات اإلحـصائية لعـل أهمهـا 

ويسعى . نظرية االحتامالت ونظرية العينات اللتان متثالن حلقة الوصل بني اإلحصاء الوصفى واالستداليل 

   الوصــول إىل تقــديرات ملعــامل وخــصائص مجتمعــات الدراســة هــذا النــوع مــن األســاليب اإلحــصائية إىل

مـن تلـك املجتمعـات ، فـضال عـن اختبـار . من خالل ما هو متوفر من معلومات عن العينـات املختـارة 

ويطلق عىل هذا . الفروض اإلحصائية عن مجتمع البحث عىل أساس البيانات املتاحة عن عينات الدراسة 

سمية تؤدى جميعها إىل نفس املعنى فأحيانا يـسمى باإلحـصاء االسـتداليل ، النوع من األساليب أكرث من ت

 حيث يهدف إىل الوصـول إىل تعمـيامت عـن مجمـع Generalizing أو التعميمي Inductiveأو االستنباطي 

ويـشمل هـذا النـوع مـن األسـاليب اإلحـصائية ، . الدراسة من خالل العينة املسحوبة من هـذا املجتمـع 

  ، العينــــات ، اختبــــار الفــــروض ، االســــتدالل مــــن خــــالل عينــــة واحــــدة أو أكــــرثاالحــــتامالت 
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   )5(الخ …  phi، فاى  gamma اختبار جاما chi2 2 وما يتضمنه ذلك من اختيارات مختلفة مثل كا

ويقصد بوظيفة االستدالل اشتقاق النتائج من دراسة وفحص املقدمات والبيانات املتوافرة عن 

 يطلـق عـيل عمليـة اإلحـصائية التـي تـستخدم واالسـتداليل عـيل أسـاس املنطـق ولهذا. ظاهرة معينة

االســتداليل املبنــي عــيل نظريــة االحــتامالت الرياضــية فمــن عينــة محــددة مــن أعــامل أحــد املــصانع 

وباستخدام األسلوب اإلحصاء االستداليل يكون من املمكن التنبؤ مبعـدالت الزيـادة يف اإلنتـاج ومقـدار 

ة الغياب ويف هذه الحالة نجد أن الدقة يف التنبؤ تعتمـد عـيل عوامـل كثـرية مـن أهمهـا التغري يف نسب

مالمئة األدوات اإلحصائية املستخدمة وحجم العينة محل الدارسة واإلجراءات اإلحصائية اتخـذت عنـد 

  )6(.اختيارها 

   : وتعترب وظيفة االستدالل أو االستقراء من األهمية مبكان ىف البحث العلمى فمثال

إذا كانت الظاهرة موضوع الدراسة والتحليل ممثلة للمجتمـع الـذى تنتمـى إليـه فانـه ميكـن 

الحصول عىل نتائج معنوية عن املجتمـع بتحليـل بيانـات هـذه الظـاهرة وهـو مـا يعـرف باالسـتدالل 

 –ويعتمد هذا األسلوب ىف البحث عىل الرشوط التى يجب توافرها حتى يكون هذا االسـتدالل سـليام 

   ) 7( . مبا أن االستدالل ال ميكن أن يكون مؤكد فان لغة االحتامل تستخدم عند عرض النتائج و

 فهى متكن الباحث من الوصـول إىل تعمـيامت عـن –وتعترب وظيفة االستقراء لها أهمية كبرية 

ف وىف هذه الحالة فان أساليب ومقـاييس الوصـ. املجتمع عىل أساس املعلومات املتاحة من عينة منه 

 – ومن هنا تأىت أهمية وظيفة االسـتقراء –فقط من املجتمع ) العينة ( يقترص وصفها عىل ذلك الجزء 

  . باستخدام بيانات العينة ) التعميم ( فهى متكننا من وصف املجتمع 
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إن القوانني ىف العلوم الطبيعية واالجتامعية تجد برهانها عند الوقائع والحقائق اإلحصائية ولذا 

أساسا لتطـور املعرفـة العلميـة باعتبـاره الربهـان لهـذه ) Statistical Inference(ستقراء االحصاىئ يعد اال

األول تقـدير خـواص املجتمـع والثـاىن : ووظيفة االستقراء تحقق مطلبني أساسيني ىف البحث . القوانني 

 بـل تقـدم لنـا وال تقترص هذه الوظيفة عـىل مجـرد االسـتقراء. اختبارات الفروض حول هذه الخواص 

تقييام عن مدى دقة هذا االستقراء وأكرث من ذلك فهى متكننـا مـن الـتحكم ىف مـستوى الدقـة وذلـك 

وباختـصار فـان هـذه . بعدة طرق منها استخدام األسلوب املناسب للمعاينة والحجم املناسب للعينـة 

الستقراء حسب طبيعة محـل الوظيفة لإلحصاء متدنا باالستقراء املنطقى وتختلف األساليب املتبعة ىف ا

    )8( االستقراء 

   : Dataالبيانات : ثانيا 

من الشائع ىف مجال البحوث االجتامعية توافر مجموعة من البيانات اإلحـصائية التـى يحـصل 

عليها الباحث باستخدام أدوات جمع بيانات مناسبة وعادة تتمثل تلك البيانات ىف شـكل أرقـام تعتـرب 

الدراسة وملـا كانـت تلـك األرقـام تفتقـر إىل الرتتيـب والتـصنيف يطلـق عليهـا قياسا للمتغريات تحت 

  . Raw Dataالبيانات األولية أو البيانات الخام 

وتعرف البيانات اإلحصائية أنها كمية من املعلومات عىل هيئة أرقـام وان تلـك األرقـام إمـا أن 

 Real Numbersا عـرشية أو حقيقيـة  وهكذا أو تكون أرقامـ30 ، 20 ، 10 مثل Integersتكون صحيحة 

ويتوقف حجم البيانات الخام عـىل حجـم املجتمـع األصـىل فكلـام :  وهكذا 1505 ، 10.25 ، 8.5مثل 

ازداد حجم هذا املجتمع يتوقع مزيدا من األرقام غري املرئية والتى يصعب مع كرثتهـا وعـدم تـصنيفها 

ن مـن الـرضورى أن يقـوم الباحـث بتـصنيف ومن ثـم كـا تفهم أو قياس متغري أو أكرث تحت الدراسة

وتبويب تلك البيانات بالشكل أو باألسلوب الذى يخدم جيدا هدف الباحث مـن دراسـة املتغـريات أو 

    )9( . استنباط نوعية العالقات أو املعلومات الهامة التى تتعلق بتلك املتغريات 
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قميـة والـصورة الرقميـة للبيانـات أى كمية من املعلومات ىف صورة ر" ويقصد بتعبري البيانات 

 61.8 ، 20.4أو عىل شكل أرقام حقيقية مثل  . 464 ، 112 ، 10تبدو إما عىل شكل أرقام صحيحة مثل 

املـادة ) البيانـات ( وتعترب املعلومات الرقمية .  أى أنها األرقام التى تحتوى عىل عالمة عرشية 182.1، 

    )10 (. لعب دورا كبريا ىف تطبيق األساليب اإلحصائية الخام ألسلوب العمل االحصاىئ كام أنها ت

 ذلـك – تسمى بيانات خام أو أوليـة – املنشورة أو التى تم جمعها –وتسمى البيانات املتاحة 

كـام أنـه يـستحيل اسـتخالص . أنها تكون غري مجهزة فهـى ال تفـصح إال عـن القليـل مـن املعلومـات 

وهـذه األسـاليب كثـرية .  بأساليب ومقاييس وصف البيانـات وىف سبيل ذلك نستعني. املعلومات منها 

    )11( ومتنوعة فهى تختلف حسب عوامل أهمها عدد املتغريات ومستوى قياسها 

 Frequency  ولعل ابسط الطرق اإلحصائية لتنظيم وتلخيص البيانات طريقة التوزيع التكرارى

Distributionكن استخدام وسيلة أو أكرث من الوسائل الثالث  ، أو مبعنى ضمنى من التوزيع التكرارى مي

  . التالية والتى ميكن أن يتحول التوزيع إليها أو إىل أى منها 

  .  ىف عملية تصنيف وتبويب البيانات الخام Statistical Tablesاستخدام الجداول اإلحصائية ) أ

تحويـل التوزيـع التكـرارى إىل ( استخدام التمثيل البياين والخرائط ىف عرض البيانات اإلحـصائية ) ب

  ).منحنيات تكرارية

 Standard االنحراف املعياري Meanاستخدام مقياس أو أكرث من املقاييس اإلحصائية مثل املتوسط الخام ) ج

Deviation ومعامل االرتبـاط Correlation Coefficient ىف تلخـيص البيانـات اإلحـصائية ىف صـورة رقـم   

  ة الوقوف عىل نوعية البيانات اإلحـصائية مـن منظـور مـستويات القيـاسأو نسبة مئوية ونرى أهمي
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 االحصاىئ نظرا ألهميـة تلـك البيانـات اإلحـصائية وفقـا ملـستويات القيـاس االحـصاىئ يرجـع إىل أن 

    )12( . املتغريات التى تقاس كميا تنقسم من قيمتها العددية إىل املتغري املتصل واملتغري املتقطع 

   : Variablesتغريات امل: ثالثا 

تشري كلمة املتغريات إىل الخصائص التى تشرتك فيها أفراد املجتمـع االحـصاىئ ولكنهـا تختلـف 

من فرد إىل فرد آخر فالعمر ، درجة الذكاء ، وطول القامـة ، واللياقـة البدنيـة والقـدرة عـىل القـراءة ، 

ذه املتغريات بأنها قابلة للقيـاس الكمـى والدخول التى يحصل عليها األفراد أمثلة للمتغريات وتتميز ه

  . وبإمكانية تحديد قيمة معينة لها 

وميكن القول بان املتغريات مفهوم له معنى امربيقى ويعرب عنه بقيم مختلفـة وتعبـري النـوع ، 

سنوات التعليم والعمر ، والدخل السنوى من املتغريات الشائعة التى تستخدم ىف البحوث االجتامعيـة 

ا بالخـصائص األساسـية للمبحـوثني ، وألهميتهـا ىف تحديـد مكـانتهم االجتامعيـة واالقتـصادية الرتباطه

  . )13(وانتامءاتهم الطبقية 

درجة : ومن أمثلتها . واملتغريات عبارة عن ظاهرات أو صفات تختلف قيمها باختالف الحاالت 

   )14(. إلنتاج الزراعى أو الصناعى الحرارة ىف مناطق مختلفة أو ىف فرتات مختلفة ملكان واحد ، كميات ا

  وميكن القـول بـان املتغـري هـو أى ظـاهرة أو حـدث أو خاصـية تأخـذ فيهـا قـيام تتغـري مـن

  واملتغــري هــو الوحــدة األساســية للتحليــل االحــصاىئ وميكــن تعريفــة بأنــه مجموعــة.  ظــرف آلخــر 

ــة  ــري املتداخل ــسيامت غ ــارص أو التق ــن العن ــسي.  م ــن التق ــة م ــاسوهــذه املجموع ــون مقي   امت تك

 Scale .  ــك) . متقطعــة ( وتنقــسم املتغــريات إىل مــستمرة وغــري مــستمرة   املتغــري املــستمر هــو ذل

أما املتغـري غـري املـستمر   درجة الحرارة– الوزن – مثل الطول – الذى يأخذ قيام ألى درجة من الدقة 

  وهنـاك. طـالب ىف الفـصل  مثـل عـدد األوالد ىف األرسة عـدد ال–فهو الـذى يأخـذ قـيام معينـة فقـط 

  فعنـدما نبحـث ىف.  تقسيم آخر للمتغريات ، حيـث تنقـسم إىل متغـريات مـستقلة ومتغـريات تابعـة 
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متغري مستقل ) س(كأثر التدريب عىل اإلنتاجية نقول أن ) ص(ىف آخر ) س( األثر الذى يحدثه متغري 

    )15( متغري تابع  )ص(و 

 Continuous Variables إىل قسمني هام املتغريات املتصلة وتنقسم املتغريات من قيمها العددية

وهى املتغريات التى ميكن أن تأخذ أى قيمة عىل املقياس املستخدم فمثال إذا ارتفعـت درجـة الحـرارة 

 درجة مئوية خالل الرتمومرت الزئبقي فمعنى ذلك أن الزئبق يكون قد مر 530 درجة مئوية إىل 520من 

فإذا زادت الرسعة مـن .  هاتني الدرجتني ، كذلك الحال ىف مقياس رسعة السيارة بكل القيم الواقعة بني

ساعة فان املـؤرش ىف املقيـاس يكـون قـد مـر عـىل كـل القـيم /  كيلوا مرت 60ساعة إىل /  كيلوا مرت 30

 سـم أو 168وذلـك الن طـول الـشخص قـد يكـون . املحصورة بني هذين الرقمني وباملثل أيضا األطوال 

  .أو اى قيمة مهام كانت كرسية ، واصغر من املليمرت إذا كان املقياس يسمح بذلك  168.1

 Discrete Variables والنوع اآلخر من املتغريات يطلق علية املتغريات الغـري متـصلة أو الوثابـة 

وهى التى تختلف قيمها من مرحلة إىل أخرى بدون أن تكون منتظمة كام أن قيمها ال تأخذ إال أعـداد 

 فعدد الرحالت التى يقوم بها األشخاص وكمية مياه الفيـضان ىف األوديـة الـصحراوية Integersيحة صح

وعدد السيارات املارة ىف احد الشوارع وعدد الفصول باملدارس وعدد الحجرات باملنـازل وحجـم األرسة 

   )16(يحصل عليها ىف الغالب بالعد) غري متصلة( الخ كلها متغريات وثابة 000

  :ريات التى تقاس كميا تنقسم من حيث قيمتها العددية إىل نوعني هامني ال ثالث لهام واملتغ

  .  Continuous Variable املتغري املتصل – 1

   هــو ظــاهرة أو صــفات تختلــف قيمهــا بــاختالفVariableملــا كــان التعريــف العــام للمتغــري 

ــذ  ــدما يأخ ــصال عن ــون مت ــري يك ــان املتغ ــاالت ف ــأ الح ــة ع ــة متدرج ــستخدم ى قيم ــاس امل   ىل املقي

ـــــاملتغري يأخـــــذ .  ـــــومرت ف ـــــتخدام الرتم ـــــاس درجـــــات الحـــــرارة باس ـــــك قي ـــــال ذل   ىأمث
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 ، 36.1(  درجـة 37 درجة ، 36مبعنى أن املتغري ميكن أن يأخذ أى قيمة بني ,  قيمة بني رقمني صحيحني 

  ) . الخ 000 36.2

   Discrete Variable املتغري املتقطع – 2

ً قيام محددة يطلق عليه متغريا متقطعا أو مبعنى آخر ، املتغري املتقطع هو عندما يأخذ املتغري

الذى يحتوى مداه عىل عدد محدود من القيم أو يحتوى عدد النهايئ من القيم ولكن لكل منهـا قيمـة 

محددة ميكن عدها أو ترتيبها ىف نهاية األمـر تعـدد األوالد أو األفـراد ىف األرسة البـد أن يكـون أعـدادا 

 وهكـذا ومـن أمثـال املتغـريات املتقطعـة ، النـوع ، الحالـة 00 4 ، 3 ، 2 ، 1صحيحة غري حقيقة مثـل 

    )17( . عدد أيام اإلنتاج ىف احد املصانع ، عدد حوادث السيارات وهكذا  , Martial Statusالزواجية 

  كام ميكن تصنيف املتغريات إىل عدد من التصنيفات بحسب الغاية من كل تصنيف 

   -: ذلك عىل النحو التاىل و

  :  املتغريات الكمية واملتغريات الكيفية – 1

ــام  ــني ه ــا إىل فئت ــري عنه ــة التعب ــث طريق ــن حي ــريات م ــصنيف املتغ ــن ت ــريات: ميك   املتغ

   وهــى التــى ميكــن أن نــصفها عــدديا بأنهــا اكــرب مــن أو أقــل مــنQuantitative Variables الكميــة 

والفئـة الثانيـة مـن املتغـريات . سنوات التعليم أمثلة لهذه املتغريات  قيمة معينة ويعترب العمر وعدد 

وهى التى تصف األشياء بصفاتها مثل متغري النوع الـذى  Qualitative Variablesهى املتغريات الكيفية 

  والحالة العملية للفرد حيث تكون إمـا مـزارع أو عامـل غـري مـاهر. ذكور وإناث : ينقسم إىل قسمني 

ل مـاهر أو موظـف أو تـاجر ومـا إىل ذلـك مـن صـفات ، وهـذه املتغـريات الكيفيـة يتعـذر  ، أو عام

ًمعالجتها إحصائيا ما مل مييزها عن بعضها بعضا باستخدام األرقام فرنمز ملتغري اإلنـاث بـرقم   و ملتغـري 1ً

ــرقم  ــذكور ب ــني 2ال ــز ب ــه أداه للتمي ــن أن ــرث م ــى أك ــة ال يعن ــذه الحال ــرقم ىف ه ــس ، وال    أو العك
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ًاملتغريات الكيفية لتسهيل تفريغ البيانات التـى جمعـت عنهـا مـن ميـدان الدراسـة متهيـدا ملعالجتهـا 

  .ًإحصائيا وال تكون لها قيمة عددية ىف حد ذاته 

  : املتغريات التابعة واملستقلة والضابطة -2

ك ًوميكن تصنيف املتغريات تصنيفا أخر بحسب دورها ىف حدوث الظاهرة محل الدراسـة وذلـ

  : إىل 

   Dependent Variablesمتغريات تابعة ) أ ( 

وهى تلك املتغريات التى نحاول تفسريها ومعرفة أسباب حدوثها وتحديد مدى إمكـان التنبـؤ 

  .بها 

   Independent Variablesمتغريات مستقلة ) ب(

ا وفهمنـا ًوهى التى لعبت دورا مبارش ىف حدوث املتغريات التابعة ونستخدمها ىف تأييد تفسرين

  .ملا طرأ عىل هذه املتغريات من تغيري ، وىف التنبؤ بالحالة التى ستؤول إليها بعد ذلك 

   Intermediate Variablesمتغريات وسيطة ) ج(

  وهــى تلــك املتغــريات التــى ميــر مــن خاللهــا تــأثري املتغــريات املــستقلة إىل املتغــريات

فسري حدوث الظـواهر االجتامعيـة إذ قـد يغفـل عنهـا  التابعة واملتغريات الوسيطة بالغة األهمية ىف ت

  الباحثون أو قد ينظرون إليها عىل أنهـا متغـريات مـستقلة الرتباطهـا املبـارش بـاملتغريات التابعـة فـإذا

 نظرنا إىل تفسري ظاهرة االنتحار الالمعيارى التى درسها دوركايم ، عىل سـبيل املثـال سـنجد أن بعـض 

  قدان املعايري التى تـؤدى إىل االنتحـار عـىل أنهـا املتغـري املـستقل واالنتحـار األفراد ينظرون إىل حالة ف

ًهو املتغري التابع ولكن فريقا آخر مـن البـاحثني الـذين ينظـرون إىل الظـاهرة بطريقـة أكـرث تفـصيالً ، 

  ويــرون أن املجتمــع ميــر بتغــريات اقتــصادية و اجتامعيــة عاصــفة وقويــة وهــى التــى متثــل املتغــري 

ــستق ــة امل ــيم الراســخة واملبجل ــة ىف الق ــار الثق ــريات انهي ــك التغ ــة عــىل تل ــة املرتتب ــون النتيج   ل وتك
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لدى األفراد فتنترش حالة الالمعيارية وهى متثل هنا املتغري الوسيط ثم ينتهي األمر باالنتحار الـذى ميثـل 

ار نجـد أن حالـة الالمعياريـة وإذا قارنا بني الطريقتني السابقتني ىف تفسري ظاهرة االنتح. املتغري التابع 

ًكانت متغريا مستقالً ىف التفسري األول ثم اعتربت متغريا وسيطا ضابطا ىف التفسري الثاىن  ً ً ً.  

 Discrete and continuous) املتــصلة (، واملــستمرة ) الوثابــة (  املتغــريات غــري املــستمرة -3

variables  

ات معينة مثل متغري النوع بأن يعرف كم ذكرنا أن مهمة الباحث هى جمع البيانات عن متغري

من الذكور وكم عددهم من اإلناث ، وعن متغري سعة الوحدة السكنية بأن يحدد عـدد  عدد املبحوثني

  .  الغرف التى يسكن بها كل مبحوث

ًوبالنظر إىل املتغريات السابقة نجد أنها تضم عددا من املتغـريات غـري املـستمرة والتـى ميكـن 

، ) 2(ولإلنـاث بـرقم ) 1( بقيم عددية غري قابلة للتجزئة حيث يرمز الباحث للـذكور بـرقم التعبري عنها

وال توجد قيمة وسط بينهام وكذلك الحال بالنسبة لسعة الوحدة السكنية ، فالشقة إما أن تكون غرفة 

املتغريات والبيانات التى يتم جمعها عن . واحدة أو غرفتني أو ثالث أو أكرث وليس هناك جزء من غرفة 

فـال . كـسور  ًغري املستمرة تكون بيانات غري مـستمرة أيـضا أى أنهـا غـري قابلـة للتجزئـة وال نجـد لهـا

يستطيع الباحث أن يدعى أن العينة تتكون من عرشة ذكـور ونـصف أو أن الـشقة تتكـون مـن ثـالث 

تمرة القـيم املفـردة ويطلق عىل البيانات الكمية التى يتم جمعها عن املتغريات غري املـس. غرف وربع 

  .حيث ال ميكن تبويبها أو تقسيمها إىل فئات متصلة

ــة  ــرتة معين ــل مبحــوث ىف ف ــات عــن دخــل ك ــضا بجمــع بيان ــتم الباحــث أي ــد يه   . ًوق

  والدخل يعـد مـن املتغـريات املـستمرة التـى ميكـن أن تأخـذ أى قيمـة مـا بـني نقطتـني ثـابتتني عـىل 

ــني  ــاس مع ــ. مقي ــاك متغ ــدخل هن ــب ال ــدوإىل جان ــوزن تع ــول وال ــر والط ــل العم ــرى مث   ريات أخ

ـــشأ مـــن ـــدخل إىل أى عـــدد ن ـــضا مـــن املتغـــريات املـــستمرة ، إذ ميكـــن تقـــسيم متغـــري كال   ً أي

  ً الفئـــات وكـــذلك متغـــري العمـــر فـــيمكن القـــول أن هنـــاك شخـــصا يحـــصل عـــىل دخـــل
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بيانـات وهكـذا وال… ً أسبوعى قدره خمسون جنيها وآخر يحصل عىل تسعة وأربعون جنيها ونـصف 

ًالتى يتم جمعها عن املتغريات املستمرة تكون بيانات مستمرة أيضا أى أنها قابلة للتجزئة وبهـا كـسور 

  .أو قيم غري صحيحة 

ًولذلك فإن هذا النوع من البيانات الكمية يكون ضـخام للغايـة عنـدما يجمعـه الباحـث مـن 

 املتوقع أن يحصل عـىل مائـة إجابـة فإذا سأل مائة فرد عن دخلهم األسبوعى فأنه من. ميدان البحث 

ولذلك عادة ما يتم تفريغ هذه البيانـات ىف صـورة فئـات . متثل مائة قيمة مختلفة عن بعضها البعض 

لكل منها طول معني بحيث تحتوى كل فئة عـىل عـدد مـن القـيم املتقاربـة لتـسهيل عـرض البيانـات 

  . ه البيانات أو القيم املبوبة ًومعالجتها إحصائيا ، وهذا النوع من البيانات نطلق علي

والواقع أن التمييز بني املتغريات غري املستمرة واملستمرة رغم أهميته إال أنه ىف بعض األحيـان 

ًنظرا لعدم وجود أداة قياس مضبوطة نجد أن متغريات كثرية مستمرة يكون من الرضورى تحديد قـيم 

ًهو من الناحية النظرية يعد متغريا مـستمرا ولكـن عددية إجاملية لها ، ومن ذلك مثالً مقياس الذكاء ف ً

قياسـه تعطـى نتيجـة إجامليـة وقيمـة غـري  من الناحية العملية نجد أن االختبارات التى تـستخدم ىف

   .)18( مستمرة 

  املقاييس اإلحصائية : رابعا 

 انه عملية تعبري عـن الخـصائص واملالحظـات بـشكل كمـى – كمفهوم واسع –يقصد بالقياس 

أو . وعندما نستخدم املقياس واملالحظات بشكل كمى ووفقا لقاعدة محددة . قا لقاعدة محدودة ووف

مبفهومه وفق األبعاد الخاصة املالمئة لكل فرع من فروع املعرفة ، فإننا ال نجد غضاضة ىف اختيار نسق 

ميكن القـول أن  وعامة –من املعادالت الرياضية التى تتفق مع تلك الخاصية أو الخصائص قيد البحث 

ما تحظى به فروع العلم املختلفة من رياضيات واقتـصاد وغريهـا مـن فـروع العلـوم االجتامعيـة مـن 

  . مناذج متعددة ومتباينة تعتمد ىف بنيتها األساسية عىل املقاييس 
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وإن كان هناك اختالف كبري ىف درجة الصعوبة عند التطبيق إذا قورنت النامذج املستخدمة ىف 

االجتامعية بغريها من فروع العلوم األخرى ففى علم االجتامع وعلم النفس االجتامعـي كمثـال العلوم 

تتصف املتغريات بالتباين والتعدد بشكل يصعب معه أن نختار رياضيا مناسبا يخـدم أهـداف البحـث 

نة وبني  يتصف بالتعقيد واختالف مستويات العالقة بي–) والفرد عامة ( االمربيقى الن النفس البرشية 

  املحيطني به من أفراد أو بيئات

ولعل ابسط أمثلة القياس نجدها ىف االختبارات التى يتقـدم بهـا الطالـب ىف مختلـف مراحـل 

حيث ترتبط الدرجة التى يحصل عليهـا ىف اختبـار عـىل مـدى معرفتـه باملـادة التـى . حياته الدراسية 

لب التى حصل عليهـا مـثال ىف مـادة الكيميـاء يدرسها خالل فرتة دراسية معينة وكلام كانت درجة الطا

ومن هذا املثال البـسيط . عالية دل ذلك عىل معرفة أكرث أو تحصيل اكرب لدى الطالب من هذه املادة 

  . التى حصل عليها الطالب من االختبار  Scoreنجد أن خاصية التحصيل تعرب عنها الدرجة 

 واحدة من أكرث املقاييس أهمية Dependent Variableوتعترب املقاييس التى تقيس املتغري التابع

أيـضا . عند إيجاد الطرق اإلحصائية املالمئة التى تـستخدم ىف تحليـل بيانـات دراسـة أمربيقيـة معينـة 

توجد بعض املقاييس التي ميكن استخدامها يف قياس ظاهرة معينة بدقة عالية أو متناهية مثـال ذلـك 

طوال واألوزان من جهة أخري توجد بعض املقاييس التي تفتقر إيل املقاييس التي تستخدم يف قياس األ

الدقة العالية وإن كانت تحقق قدرا من الدالة فيها عيل سبيل املثال مقاييس مستويات القلق النفـيس 

 ويعتمد القياس يف التحليل اإلحصايئ عيل القيم العددية التي تستخدم بطـرق مختلفـة )19(عند األفراد 

  -:هداف لتحقيق عدة أ

التي يختار مـن بينهـا املبحـوث ) إجابات األسئلة ( تستخدم القيم العددية لرتقيم املتغريات   - أ

  . يف االستبيان املكتوب

ــم   - ب ــة يف ترتيــب مجموعــة مــن املتغــريات فيكــون املتغــري رق   )1(وتــستخدم القــيم العددي

ـــم   ـــري رق ـــن املتغ ـــيل م ـــون املت) 2(أع ـــيم ويك ـــازيل للق ـــب تن ـــون الرتتي ـــدما يك ـــريعن   غ
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, عنـدما يكـون الرتتيـب تـصاعدي للقـيم بعبـارة أخـري ) 2(أدين من املتغري رقـم ) 1( رقم 

  .تفاوت أهمية القيم بحسب ما إذا كان الرتتيب تصاعديا أو تنازليا 

 تستخدم القيم العددية أيضا يف تحديد املسافة بني الفئات املختلفة من املتغريات لذلك يجب عيل -جـ

  .)20(الكيفية التي تستخدم بها اإلعداد يف وضع املقاييس اإلحصائيةالباحث أن يفهم 

ولغرض استخدام املقاييس واألساليب اإلحصائية فإنه يجب تحديد مستوي القياس للبيانات أو 

املتغريات ولذلك يتم تقسيم مستويات القياس إيل أربعة أنواع هي مستوي القياس االسـمي والرتتيبـي 

 املقاييس تختلف من حيث كمية املعلومـات التـي تحتويهـا وبالتـايل تختلـف والفرتي والنسبي وهذه

   .)21(العمليات الحسابية واإلحصائية التي ميكن إجراءها

   هــذا النــوع مــن املقــاييس يــستخدم املتغــريات nominal measures املقــاييس االســمية والوصــفية-1

   قـيام عدديـة والقيمـة العدديـةالتي تستخدم يف تصنيف مفردات عينة البحث وذلك بإعطائهـا

 يف هذه الحالة ليس لها داللة سوي تعريف املتغريات ومتييزها ويستعني بعض الباحثني بـالرموز 

ــث  ــة البح ــردات عين ــصنيف بعــض مف ــريات يف ت ــة اســتخدام املتغ ــام يف عملي ــن األرق ــدال م   ب

اسـب اآليل ومـن أمثلـة ولكن استخدام الرمز لن يفيد كثريا يف حالة تفريغ البيانات بواسـطة الح

  املتغريات التي تشكل منها املقاييس الوصفية التي تستخدم يف تـصنيف املبحـوثني متغـري النـوع 

  للـذكور أو يـصف املبحـوثني حـسب متغـري الـدين) 2(لإلناث ورقم ) 1(إذا يعطي الباحث رقم 

  لية متغـري عـيل واألرقام هنا ال تعنـي أولويـة أو أفـض–يهودي ) 3(مسيحي ) 2(مسلم ) 1( إيل 

والواقـع أن أرقـام الـسيارات وأرقـام املنـازل هـي أبـرز مثـال . أخر كام أنها ال تحتمل أي قيمـة 

ــم  ــاملنزل رق ــياء ف ــصنيف األش ــة يف ت ــيم العددي ــتخدام الق ــضل ) 1(الس ــه أف ــي أن ــيس يعن   ل

ن أو العكس وإمنا الرقم يكون استخدامه بغرض التعرف عـيل املنـزل ومتيـزه عـ) 100(من املنزل

  وهـو مجـرد تقـسيم أو تـصنيف األشـياء باالسـم,  ويعد أقل مستوي للقياس )22( األخرىاملنازل 
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وحـسب )  إنـاث–ذكـور (  فقط ودون تـداخل مثـال ذلـك تقـسيم األشـخاص حـسب الجـنس 

)  رسقــة - خطــف–قتــل ( وتقــسيم الجــرائم إيل ..........)  عراقــي- ســعودي–مــرصي (الجنــسية 

 – الـديانات – الفلـسفة –املعـارف العامـة (  باملكتبة حسب املوضـوع وتقسيم الكتب واملراجع

وتشمل قياسات خـصائص الظـاهرة موضـوع الدراسـة يف هـذا النـوع عـيل ) العلوم االجتامعية 

:  ثنائية أو ثالثية ولنرضب مثاال عيل ذلك فعند تسجيل حالة التعليم لدي األشـخاص )23(قياسات 

وإذا كانـت الحالـة ) 2(طـي الـشخص مـن النـوع الثـاين الـرقم تعليم متوسط أن تعليم عايل يع

وإذا كانت الدراسة تتعلق بانتامء األشـخاص إيل منـاطق ريفيـة , ) صفر( التعليمية يعطي الرقم 

) 2(وللشخص الحـرضي الـرقم ) 1(أو حرضية فإننا يف هذه الحالة نعطي للشخص الريفي الرقم 

 كام أنها dummy variablesيانات االسمية املتغريات دمي ويطلق عيل املتغريات التي تقاس بها الب

   )24(يف أحيان أخري تسمي بالبيانات التصنيفية ألنها تصنف املتغريات عيل أساس خصائصها 

ويعترب التصنيف أبسط العمليات األساسية يف أي فرع من فـروع العلـم فالتـصنيف هـو تجميـع 

هة إيل حد كبري املتامثلة يف خصائصها مـع بعـضها يف مجموعـة للمفردات أو العنارص أو املعلومات املتشاب

   وذلك بهدف املقارنة بـني املجوعـات املختلفـة عـيل أسـاس الخـواص مثـال ذلـك إذا categoryأو مصنف 

)  يهـودي-  مسيحي–مسلم (  religionقمنا بتصنيف عدد من األفراد إيل مجموعات وفق خاصية العقيدة 

 أخر للنزعات السياسية للفئات الدينية الثالث وهكذا والبـد مـن اسـتخدام وقد تقوم أيضا بعمل تصنيف

  التصنيف كعملية أساسية تعتمـد عليهـا املقـاييس األعـىل كأسـاس لهـا أيـضا يف العلـوم االجتامعيـة مـن 

ذلك ال نبالغ بالقول إن التصنيف يعتـرب املـستوي األول يف القيـاس ويف املثـال الـسابق نجـد أننـا مل نهـتم 

  تمييز بني الفئات الدينية الثالث عيل أساس األهمية مـثال فلـم نقـل أن املـسلم أهـم مـن املـسيحي أوبال

   أن املسيحي أهم من اليهودي فقط ينصب املقيـاس عـيل تـصنيف وفـق الديانـة ومتثـل الخاصـية األويل
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من ذلك نالحظ  للمقياس التصنيفي والتي ميكن أن نحددها يف عدم اتصاف املقياس بالرتتيب املنطقي 

عدم وجود أي تدخل عيل أساس الديانة فاملجموعة كاملة تضم أفراد متامثلني يف نوع الديانة ومن ثـم 

ال تتكرر الظاهرة أو املفـردة يف أكـرث مـن مجموعـة وهـذه ميـزة ثانيـة وهامـة يتـصف بهـا املقيـاس 

 مجال العالقات بني املفردات التصنيفي والخاصية الثالثة التي تتصف بها املقاييس التصنيفية نجدها يف

ويقـصد  transitivityأو املقادير يف العلوم الرياضية عيل سبيل املثال يتصف املقياس بخاصية االنتقالية 

فـإن مـن ) ب) (أ(ب بحيث أنهـا تتحقـق مـن ,بها أنه إذا كانت هناك عالقة معينة بني متغريين من أ

  .)25()أ(تغري نحو امل) ب( من املتغري الرضوري أن تتحقق أيضا

وهذه املقـاييس ال تـستخدم فقـط لتـصنيف املتغـريات وإمنـا  ordinal measures املقاييس الرتتيبية -2

لتعكس أيضا ترتيب تلك املتغـريات بعبـارة أخـري يـستخدم هـذا املقيـاس يف ترتيـب األفـراد أو 

يبـه فاملكانـة األشياء من األعـىل أو العكـس وذلـك وفقـا لخـصائص معينـة يتميـز بهـا املـراد ترت

 االقتصادية والتي تقاس مبتغريات الدخل واملهنة والتعليم يتم ترتبيها حسب فئـات –االجتامعية 

 الطبقـة الوسـطي الطبقـة وسـطي –معينة تبدأ تنازليا من الطبقة العليا الطبقة عليـا الوسـطي 

هـذا الرتتيـب الطبقـي  فإذا أعطينا أرقامـا لunder class ما دون الطبقة – والطبقة الدنيا –الدنيا 

وهكذا ويستخدم هذا املقيـاس ) 4(يكون له معني يفيد الرقمي إذا ما قورن برقم ) 1(فإن رقم 

 -1 الحرضي الذي يكون بدايته رقـم – مثل املتصل الريفي continuumsأيضا يف وصف املتصالت 

ية املتصل ورقـم هنا يشري إيل بدا) 1( الضواحي فرقم -4 الحرض -3  األطراف الحرضية-2الريف 

  . )26(يشري إيل مرحلة أخري منه وهكذا الحال بالنسبة لباقي املتصل ) 2(

ــتم التقــسيم عــيل أســاس  ــث ي ــاس االســمي حي ــاس أعــيل مــستوي مــن املقي   وهــذا القي

   - جيـــد جـــدا–الرتبـــة أو األهميـــة النـــسبية مثـــال ذلـــك درجـــات الطـــالب عـــيل أســـاس ممتـــاز 

ـــد  ـــول –جي ـــعيف– مقب ـــس  ض ـــع ال ـــة أو توزي ـــة التعليمي ـــسب الحال ـــي : كان ح ـــدايئ–أم    ابت

ــــامعي - ثــــانوي- ــــن ترتيــــب القــــيم– ماجــــستري – ج    دكتــــوراه ويف هــــذا القيــــاس ميك
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 وإجراء املقارنات حيث ميكن القول أن الحاصل عيل تقدير جيد مستوي تحصيله أفضل من الحاصـل 

ا يف املقياس االسـمي حيـث أن هـذا عيل تقدير مقبول مثل هذا الرتتيب واملقارنة ال نستطيع القيام به

وتعـرف القياسـات الرتتيبيـة بالبيانـات املرتبـة يف ) 27(املقياس ال ميكنه تحديد مقدار الفروق بني القيم 

فئات أو حسب خصائصها عن طرق إعطاء القيم األصلية للمتغريات رتبا أو أرقـام تدريجيـة أو تنازليـة 
)28 (.  

ث مذاهب دينية ميكـن أن ترتـب تلـك املجموعـات الثالثـة  وفضال عن تصنيف األفراد إيل ثال

 وفقا ألهميتها أو ملا متتلكه كل منها من خاصية أو سامت معينة مشرتكة وغري مشرتكة وقد نجـد مثـاال

ونأخـذ الـشكل ) ب(> ) أ ( فنقـول أن ) ب(، ) أ(أقرب للفهم يف الرياضيات عندما منيز بني املقدارين 

ب , ب ولكن مقدار الفرق يف القيمـة الدالـة عـيل التمييـز بـني أ < د يكون أ ب وق> الريايض التايل أ 

ليس من خصائص املقياس الرتتيبي ومـن ثـم فـإن املقيـاس الرتتيبـي هـو مـستوي أعـيل مـن املقيـاس 

الخاصـية ) > (أو ) <(التصنيفي يف قياس الظواهر أو الخواص وتعترب خاصية التمييز باستخدام عالمات

خذنا يف االعتبار الخاصية التصنيف وفق الرتتيب ويف العلوم االجتامعية نجد مثـاال لخاصـية الثانية إذا أ

 socioالرتتيــب دون االلتــزام بــالفروق عنــدما نــصنف األرس وفقــا للمكانــة االجتامعيــة االقتــصادية 

economic status ــا ,  طبقــة عليــا ــا ,  upper middleمتوســط علي    lower middleمتوســط دني

 وحقيقة الرتتيب هنا هام الرتبة العليا والرتبة الدنيا فقط والخاصـية lower classإيل طبقة دنيا وأيضا 

   رشيطـة أال يحتـل فـردان مـنهام مكانـا واحـدا continueالثالثة لو تخيلنا ترتيبا لألفـراد عـيل متـصل 

ني هؤالء األفـراد أو يتواجدان يف نقطة واحدة عيل هذا املتصل وذلك مع فرض وجود عالقة أو روابط ب

عيل املتصل ومن ثم يتم جميعهم عشوائيا دون دراية كافيـة يف مجموعـة وتكـرار ذلـك وفـق ترتيـب 

لخاصية معينة بحيث ميكن لنا فقط أن نقول أن املجموعة كذا من األفراد متثل أعيل التكـرارات قياسـا 

هـذا ويجـدد اإلشـارة أن جميـع بباقي املجموعات أو نقول أن املجموعة كذا متثل أعيل النقاط نـسبيا 

ـــا  ـــشابه فيه ـــية يت ـــل خاص ـــة متث ـــن مجموع ـــرث م ـــردة يف أك ـــور املف ـــرار ظه ـــردات دون تك   املف
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ب وأن > املقياس الرتتيبي مع املقياس التصنيفي والخاصية الرابعة فهي االنتقالية فلو فرضـنا قريبـا أن أ 

س التـصنيفي ولكـن مـن املنظـور جـ وهذه خاصية أخري يتشابه فيها هـذا املقيـاس مـع املقيـا> ب 

 - كـام قلنـا -الرتتيبي ويجب التنويه إيل رضورة مالحظة أن املستوي الرتتيبي للقياس ال يهتم بـالفروق 

بني العنارص أو الخواص ومن ثم ال نستطيع أن نستخدم مع هـذا املقيـاس التـصنيفي ولتوضـيح ذلـك 

 ميكــن اســتخدامها أيــضا مــع املقيــاس فالعمليــات الحــسابية كــالطرح والقــسمة والــرضب والجمــع ال

وبفـارق مـسافات ) د,ج,ب,أ(التصنيفي وبافرتاضنا أن هناك أربع نقـاط متـصلة ويرمـز لهـا بـاألحرف 

  يف الشكل التايل متصل) د(,) أ(ج بني النقطتني ,معينة تقع النقطتان ب

  

  د        جـ     ب     أ 

  ) .اتجاهيا(ة فباستخدام املقياس الرتتيبي ميكن كتابة العالقة التالي

جـ د ولكن ال ميكن إطالقا معرفة أطوال املسافات األربعة املبينة يف العالقة + ب جـ+ أب= أد 

يف مقاييس االتجاهات الذي يبدأ باملوافقة بشدة وينتهـي بعـدم  ذلك الرتتيب املستخدم السابقة مثال

    )29(املوافقة باملرة 

                  Interval measures مقاييس الفئات -3

يشري مقياس الفئات إيل تبويب البيانات وتقسيمها إيل رتب معينـة تبـدأ مـن أدين الفئـات إيل 

أعيل الفئات ، وباإلضافة إيل ذلك فهو يحدد املـسافة بـني تلـك الرتـب وتـستخدم مقـاييس الفئـات يف 

حـرارة والعمـر أمثلـة تلخيص القيم املتقاربة لتكون فئة واحدة ، ويعترب الدخل ، والتعليم ودرجـات ال

عيل املتغريات التي تستخدم يف تبويب بياناتها مقاييس الفئات وتتميز الفئات بإمكانية إجراء عمليات 

فئـة أخـري كنـوع ومـدي الفئـة أو نقـسم الفئـة إيل  الجمع والطرح عليها مبعني أنه ميكن أن تـضيف

 سـنة ميكـن أن 18-16العمريـة مـن جزأين ليكون كل قسم منها فئة صغرية عيل سبيل املثال ، الفئـة 

 فضال عن ذلـك فإنـه ميكـن معالجـة 20-16 سنة وتصبح فئة واحدة هي 20-18تجمع عيل فئة العمر 

 )30(الفئات معالجات إحصائية متعددة 
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  Interval and Ratio scale  مقاييس الفرتة الزمنية والنسبة-4

وي مـن الـسابق حيـث هنـا ميكـن تحديـد  وهذا املقياس يعد أقscale Intervalاملقياس الفرتي

 ، 65،80،40: ودرجات االختبار الرقمية) فهرنهيت(الفروق بني القيم مثال ذلك درجات الحرارة املئوية 

وكذلك عدد ساعات الوقت اإلضايف للعامل باعتبارها مقياسا ملـستوي التوظـف ويؤخـذ عـيل هـذا ..... 

 الصفر هنا ال يقيس حالة االنعدام الخاصية وبالتـايل القياس عدم وجود نقطة الصفر املطلق مبعني أن

درجات مستواه يف التحصيل يساوي ) 10(ال نستطيع إجراء النسبة بني القيم وأن الطالب الحاصل عيل 

 وتعتـرب بيانـات الفـرتة أكـرث أنـواع البيانـات اإلحـصائية )31(درجة ) 2(عيل  خمسة أضعاف أخر حاصل

علوم االجتامعية وهي تعكس القيم األصلية للظاهرات كأعامر السكان ، شيوعا واستخداما يف أبحاث ال

ومـساحات البيئـات الحـرضية  السيارات ، مساحات املزارع وكميات اإلنتاج الزراعي والصناعي ، أعداد

  )32(درجات الحرارة ، وكميات األمطار 

نـسب بـني قـيم ويعد أقوى مستويات القيـاس مبـا ميـسح بـإجراء ال.  Ratio املقياس النسبى -

    )33( . املتغريات مثال ذلك األوزان واألطوال ودرجات الحرارة والرسعة 

  مـن أمثـال. وعىل خالف مـا ذهبـت إليـه بعـض الكتابـات ىف الفـصل بـني مقيـاس النـسبة  -

   مــن عــدم الفــصل بــنيBlalock وآخــرين ، فإننــا نتفــق مــع مــا ذهــب إليــه باللــوك  Hinkle هنكــل 

  ل ذلك تعليال منطقيـا حـني يـرى أنـه مـن الـصعوبة مبكـان أن نجـد مقياسـا  نوعى املقياس حيث يعل

للفرتة ال يكون ىف نفس الوقت مقياس نسبة الن الواقـع االمربيقـى يـشري إىل رضورة وجـود الوحـدات 

  القياسية أو املعيارية للقياس فـال يعقـل أن نجـد مـادة بـال طـول أو كتلـة أو نجـد درجـة حـرارة بـال 

ــرا ــاس للح ــدة قي ــا وح ــق عليه ــة يطل ــة مئوي ــا درج ــى إم ــتCentigradeرة وه ــة فهرنهي   ْ م أو درج

 5F  Fahrenheitوتـــستخدم تلـــك املقـــاييس ىف حـــاالت تتطلـــب قيـــاس الفـــروق أو املـــسافات   

ــستوى ــى ىف امل ــسبة أرق ــرتة والن ــاس الف ــل مقي ــية تجع ــذه خاص ــة وه ــيم معين ــني ق ــة ب    الحقيقي
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فلو كان املطلـوب قيـاس .  تلك املقاييس وظيفتها  املقياىس من املقاييس السابقة لىك تؤدى

   )34() الفئوي ( الفروق واملسافات يستخدم مقياس الفرتة

 بكل الخصائص التى يتصف بها مقياس الفئـات مـن Ratioويتميز مقياس النسب أو املعدالت 

هـذه قدره عىل وضع البيانات ىف ترتيب معني فـضال عـىل ذلـك فهـو يـشتمل عـىل الـصفر املطلـق ، و

الخاصية تجعل من املمكن اسـتخدامها ىف إجـراء كـل العمليـات الحـسابية مـن جمـع وطـرح ورضب 

 600 جرام تزيد عىل 1000وعىل سبيل املثال ، ميكن القول بسهولة ويرس أن الـ  .وقسمة بسهولة تامة 

 اسـتخدام  جرام فهـذه األرقـام الـصفرية ال تحتـاج منهـا إىل500جرام وأنها ضعف الـ 400جرام مبقدار

كام انه من املمكن استخدام هذا املقيـاس ىف حـساب . آالت قاسية حسابية لتحديد العالقة فيام بينها 

النسبة املئوية الخاصة بكل قيمـة مـن القـيم الواقعـة عليـه والواقـع أن مقـاييس املعـدالت قلـيال مـا 

بيعيـة ىف قيـاس األوزان تستخدم ىف مجال العلـوم االجتامعيـة ولكنهـا تـستخدم ىف ميـدان العلـوم الط

  .واألطوال والوقت 

ولىك نوضح هذه النقطة نقول أن متغريات كثرية تستخدم ىف مجـال العلـوم االجتامعيـة مثـل 

النوع والعمر والحالة التعليمية ال تتـضمن بالـرضورة صـفرا ىف قياسـها بيـنام متغـريات قيـاس األوزان 

وىف مجـال املعالجـات  . سـم وهكـذا 100ملـرت  جـرام وا1000واألطوال تتـضمن ذلـك الـصفر فـالكيلو 

 30 – 20 ، 20 – 10اإلحصائية للبحوث االجتامعية غالبا ما منيل إىل اسـتخدام الفئـات الـصفرية مثـل 

   ) 35( وهكذا  .. 9 – 6 ، 6 – 3لىك نيرس العمليات الحسابية بدال من استخدام الفئات غري الصفرية مثل 

بة باإلضافة للخصائص التى ذكرناها ىف املقياسني السابقني ، ومن خصائص مقاييس الفرتة والنس

 بالفهرنهيـت إحـداهامتوحد نوع وحدة القياس فال ميكن أن نقيس الفـرق بـني درجتـني مـن الحـرارة 

 درجة مئوية 30 درجة مئوية ، 38واألخرى بالدرجة املئوية بل يكون الفرق بني درجتني حراريتني مثل 

ومن جهة أخرى ، إذا قلنا أنه توجد وحدات قياسية ملقياس الفـرتة . ياس ى من نفس جنس وحدة القأ

ــك ، ــق ذل ــد يتعــذر تحقي ــة ق ــوم االجتامعي ــة  ، ففــى العل   فمــثال توجــد وحــدات قياســية أو معياري
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لقياس الذكاء ، الـسلطة ، الهيئـة االجتامعيـة والتـى نجـدها متكـررة دامئـا ىف املوضـوعات االجتامعيـة 

فة الفـرتة والخاصـية الثانيـة ملقيـاس الفـرتات والنـسبة إمكانيـة اسـتخدام العمليـات والتنفسية املختل

الحسابية املختلفة من جمع وطرح ورضب وقسمة للدرجات ىف عمليات تحليل البيانـات فمـثال ميكـن 

 والخاصية الثالثة ملقياس الفـرتة إذ يهـتم. إضافة دخل الزوجة إىل الزوج أو إىل دخل باقي أفراد األرسة 

بخاصية تساوى الفروق بني املستويات املختلفة مثال ذلك تقسيم الدرجة الواحدة عىل مقياس الحرارة 

ويطلـق . ومن الدرجـة مـثال ). 2(إىل تدريج مقسمة إىل خمسة أقسام ميثل كل جزء منها ) الرتمومرت( 

   Equal intervals Scale.عىل هذا النوع من مقاييس الفرتة مقياس الفرتات املتساوية 

ولىك يتم تدريج فرتات متساوية كام قلنا ىف مثال مقيـاس الحـرارة يلـزم نحـدد موضـع نقطـة 

مطلقة أو ما نسميه باالختيار التعسفي لنقطة عىل املقياس ينسب إليها ترتيب تدرج القـيم تـصاعديا 

لـصفر ويطلق عيل تلـك النقطـة نقطـة ا. وبفروق ثابتة عىل أساس وحدة القياس النوعية املستخدمة 

 حيث ميكـن باسـتخدام النـسب Ratio Scale مقياس النسبة الحالةىف هذه  ومن ثم يطلق عيل املقياس

    )36( . تدرج القيم والقول بان القيمة كذا اكرب مرتني أو ثالث مرات عن القيمة األخرى املعلومة 

س كلـام أمكـن ى زادت الدقـة ىف القيـاأويتبني لنا أنه كلام زاد مـستوى القيـاس للمتغـريات ، 

والثانية هى أن املتغريات مبستوى قياس معـني ,استخدام مقاييس وأساليب إحصائية عىل درجة أفضل 

يكون التعامل معها باألساليب اإلحصائية املخصصة لهذا املـستوى مـن القيـاس ، كـام أنـه ميكـن أيـضا 

   )37(.استخدام األساليب اإلحصائية املخصصة ملستويات القياس األقل 
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  الفصـل الثالث

  العينــات
  

  .مقدمة 

 .تعريف العينة : أوال 

 ) .أنواع العينات ( أسلوب اختيار العينة : ًثانيا 

 .رشوط اختيار العينة : ًثالثا 

 . االعتبارات التى تدعو إىل استخدام العينات : ًرابعا 

 .إطار املعاينة : ًخامسا 

 . مصادر الخطأ ىف العينات : ًسادسا 

 العوامل التى تحدد حجم العينة : ًبعا سا

 . األساليب اإلحصائية لتحديد حجم العينة : ًثامنا 

     .التحليل االحصاىئ باستخدام العينات: ًتاسعا 

  

  

  

  

  



1

 العينات: الفصل الثالث

 54 

  

  

  

  



1

 العينات: الفصل الثالث

 55 

  : مقدمه 

إن اإلجابة عىل التساؤالت التى يـضعها الباحـث أو تحقيـق الفـروض التـى يطرحهـا ىف بحثـه 

حصل عليها من ميدان الدراسة ، ثم يقوم بعد ذلك بتحليل هذه البيانات يتطلب قيامه بجمع بيانات ي

واستخالص النتائج التى قد تؤكد صحة تلك الفروض أو تدحـضها والواقـع أن البيانـات التـى يحتاجهـا 

الباحث ما هى ىف الغالب األعم إال ردود وإجابات الناس عـىل أسـئلة توجـه إلـيهم ليكـشف الباحـث 

  .  واتجاهاتهم إزاء قضايا ومواقف معينة بواسطتها عن قيمهم

ودراسة املجتمعات اإلحصائية تعتمد أساسـا عـىل أخـذ كـل مفـردات املجتمـع للتعـرف عـىل 

وهي مقادير ثابتة للمجتمع الواحد ( خصائص ومعامل هذا املجتمع وبصفة عامة فإن معامل أي مجتمع 

جتمـع صـفاته دون غـريه ونظـرا لوجـود هى التـى تعطـي لهـذا امل) ولكنها تتغري من مجتمع إىل آخر 

صعوبات كثرية تحول دون دراسة جميع مفردات املجتمع بواسطة أسلوب الحرص الشامل ، فإننا نجرى 

 حيث أنـه مـن غـري العمـيل أن  Sampleدراستنا عىل جزء صغري من هذا املجتمع أو ما يسمى بالعينة 

جتمع ولكنه يقوم بالحصول عىل تلـك البيانـات يقوم الباحث بالحصول عىل بيانات من جميع أفراد امل

  " . العينة " من قطاع صغري منه وهو ما تعارف عليه علامء اإلحصاء بأنه 

  تعريف العينة : أوالً 

هى جزء أو رشيحة من املجتمع تتضمن خصائص املجتمع األصيل الذي نرغب ىف التعرف عىل 

  . )1(ات هذا املجتمع متثيال صحيحامفردخصائصه ويجب أن تكون تلك العينة ممثلة لجميع 

والعينة هى جزء من املجتمع ونقوم بدراستها للتعرف عىل خصائص املجتمع التى سحبت منه 

 ولىك تصلح النتائج التى نحصل عليها للتعبري عن املتجمع ال بد وان تكون العينة ممثلة –هذه العينة 

  ) 2(. صحيحا متثيال ) أي جميع املفردات املراد بحثها ( للمجتمع 
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واستخدام العينات معروف منذ القدم ونشاهد له أمثلة عديدة ىف الحياة العمليـة فالكيميـايئ 

ىف معمله يقوم بدراسة خواص املادة من واقع عينة من هذه املادة والطبيب يقوم بتحليل دم املريض 

  ).3(الخ .. …من واقع عينة صغرية تتكون من بضعه نقاط من دمه 

ع دراسة العينات وأسلوب املعاينة وذلك اختـصارا للوقـت وتـوفريا للجهـد والنفقـات ويتم إتبا

ولرفع مستوى العمل البحثى وجعله أكرث دقة وذلك ألن دراسة عدد قليـل مـن املفـردات أو الحـاالت 

   ) .4(يتيح للباحث فرصة جمع معلومات دقيقة وكثرية عن كل مفردة أو حالة 

  نة أسلوب اختيار العي: ًثانيا 

هناك أساليب مختلفة الختيار العينـات ولكـن نـوع العينـة وإجـراءات سـحبها مـن املجتمـع 

اإلحصايئ تختلف من موقف آلخر واالعتبار الجوهري الذى يراعيـه الباحـث هـو الحـصول عـىل عينـة 

 بعـض. والواقع أن املعيار األسايس لكون العينة مناسبة هو أن تحظى العينة برضـاء الباحـث . مناسبة 

ويوجد . الباحثون يلجأون إىل أصدقائهم وجريانهم وأقاربهم وزمالئهم ويعتربونهم كأفراد ضمن العينة 

  - :)5(منها  الختيار العيناتيعتمد عليها الباحث عدة أساليب 

   Non probability sampling: العينات الالحتاملية  ) 1( 

ألسـلوب العـشواىئ نظـرا ألن مجـال  ىف تلك الحـاالت ال تعتمـد طريقـة اختيـار العينـة عـىل ا

ومـن أنـواع العينـات  . ةًتطبيقاتها امربيقيا يعتمد عىل اختيار رشيحة أو قطاع معني بطريقـة مقـصود

  .الالحتاملية العينة املقصودة والعينة بالحصة 

  :العينة املقصودة  -أ

  خــالل ن مجــال اســتخدام هــذا النــوع مــن العينــات ىف الدراســات االســتطالعية ســواء مــن إ 

ــول ــع ح ــات املجتم ــن فئ ــة م ــة معين ــات فئ ــىل اتجاه ــرف ع ــدف التع ــتبيان به ــابالت أو االس   املق

ـــذه  ـــك ويف ه ـــا إىل ذل ـــني وم ـــي مع ـــوين أو إذاع ـــامج تليفزي ـــني أو نحـــو برن ـــاء مع ـــشار وب    انت
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الحالة يقترص الباحث ىف اختياره عىل حي معني من أحياء القاهرة مثال ثـم يقـوم الباحـث بعـد ذلـك 

ر عدد من األرس بهذا الحي دون أي اختيـار عـشوايئ وهنـا تـربز أول عيـوب العينـة الالحتامليـة باختيا

وتتمثل ىف صعوبة تعميم النتائج سواء عىل مستوى القاهرة كمدينة أو حتى التعميم عىل مستوى حى 

 أما العيب الثاين فيتمثل ىف صـعوبة حـصول الباحـث عـىل تقـدير صـحيح للخطـأ املتوقـع. معني آخر 

   .) 6(بسبب املجازفة 

   Quota sampling:  اختيار العينة بالحصة -ب

مـن اإلنـاث % 20وفيها يتم اختيار املبحوثني بنسبة توزيعهم ىف املجتمع االحصاىئ مثال اختيار

ولكن االختيار االعتبـاطي واالختيـار بالحـصة يعـد اختيـارا غـري اهتاممـي ، . من الذكور وهكذا  % 40

ر فرصة متكافئة لكل مفردات املجتمع االحصاىئ لتظهر ىف العينة مام يؤدى إىل إخفاق  ال يوفهمبعنى أن

العينة ىف أن متثل املجتمع ككل وتستخدم أحيانا ىف املسوح الالحتامليـة للـرأي العـام وتكـون ىف هـذه 

اء ة يجـب اسـتيفينـففي هذه الحالة يعطـي القـائم باملقابلـة حـصة مع. الحالة أشبه بالعينة الطبقية 

بياناتها كأن يلتزم بعدد كبري من اإلناث فمن يزيد أعامرهن عن أربعني عاما وأيضا يلزم بعدد كبري من 

 ىف األطبـاءأو أن يخـصص لـه نـسبة معينـة مـن . جنيـه  ) 300( األشخاص تقل دخولهم السنوية عن 

    ) .7(مجتمع ما وهكذا بحيث يكون الباحث قادرا عىل أن يتم الحصة املطلوبة منه 

   Probability Samples: العينات االحتاملية   )2(  

لقد طور العلامء أساليب املعاينة االحتاملية لتجنب املخاطر التى ترتتب عىل اختيار عينة غـري 

ممثلة ملجتمع الدراسة وهذه املخاطر ال ميكن تجنبها متاما ولكن هذه األساليب متكننا عىل األقـل مـن 

 وتعرف العينة االحتاملية بأنها العينة التى يتم سحبها بحيث يكـون لكـل تحديد نسبة الخطأ املحتمل

  .مفردة من مفردات املجتمع فرصة معلومة ومتكافئة ىف أن يكون جزءا من العينة 
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  -:يتسم هذا النوع من العينات بالخصائص التالية 

فردات تلك يفرتض وجودها بني باقى م  لكل مفردة ىف العينة درجة احتامالت معروفة-أ 

   . ةالعين

 . لجميع مفردات املجتمع األصيل فرص متساوية للظهور ىف العينة -ب 

يلزم أن تكون االحتامالت معروفة لدى الباحث حتى ميكن التوصل إىل الثقل الـصحيح للعينـة 

 أما إذا مل يعرف الباحث تلك االحتامالت فإنه قد يستحيل عليه أن يستخدم بنجاح االستنتاج اإلحـصايئ

  )8(. املعتمد عىل دالالت بحثية 

   Simple Random sample: العينة العشوائية البسيطة  )3( 

العينة العشوائية هي العينة التى تختار بحيث تعطي جميـع مفـردات املجتمـع املـراد بحثـه 

نفس الفرصة ىف االختيار وهذا يعنى عدم االهتامم بـبعض املفـردات أكـرث مـن الـبعض اآلخـر وإتاحـة 

فرصة املتكافئة أمام كل مفردة للظهور ىف العينة وميكن أن نحقق ذلك بأن نحرض عدا من البطاقـات ال

ًونكتب عىل كل بطاقة رقام ميثل مفرده مـن مفـردات ) ىف اللون والحجم والوزن وكل شئ ( املتشابهة 

ا تعطـي لنـا فنجد أن األرقام املدونـة عليهـ) بعد خلطها ( املجتمع وتسحب عددا من هذه البطاقات 

ًوتعـرف العينـة العـشوائية البـسيطة بأنهـا اختيـارا  . )9(املفردات التى تم اختيارها بطريقـة عـشوائية 

  -: تتصف بخاصيتني أساسيتني هام ةًبسيطا بطريق

   أن يتحقق لكل عضو أو مفرده من املجتمع األصيل درجة احتامل متساوية ىف االختيار -أ 

   )10( من مفردات العينة بصورة مستقلة عن األخرى  أن يكون اختيار كل مفردة–ب 

ــود إجــراء دراســة عــن اتجاهــات طــالب ــسم االجــتامع ي ــصورنا أن أحــد األســاتذة بق ــو ت   ل

   ىف حقيبــة4000 القــسم نحــو إدمــان املخــدرات ثــم وضــع أســامء هــؤالء الطــالب وعــددهم 

    اســـم أو أنــــه أعطــــى رقـــام مسلــــسالً لكـــل مــــن هــــؤالء400  كبـــرية ثــــم ســـحب منهــــا
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 رقام من جدول األرقام العشوائية وقـام بعـد ذلـك باختيـار الطـالب 400األربعة آالف طالب تم اختيار 

الذين يتطابق رقمهم املسلسل مع األرقام العشوائية املختـارة لـه فإنـه يكـون بـذلك قـد أعطـى لكـل 

  .طالب من الطالب فرصة متكافئة لىك يكون من أحد أفراد العينة 

  :  Systematic sample: نتظمة العينة امل  )4( 

العينة املنتظمة هي نوع من املعاينة العشوائية مبقتضاها ميكن أن يختار الباحث لو أخـذنا ىف 

ويستطيع الباحث أن يختـار هـؤالء )  طالب 400( من عدد الطالب % 10االعتبار املثال السابق نسبة 

ل عـرش طـالب يقـوم باختيـار طالـب آخـر  ثم بعـد كـ8الطالب بطريقة عشوائية فيبدأ بالطالب رقم 

وهـذه الطريقـة ىف .  وهكـذا 38 ، 28 ، 18 ، 8وهكذا أي أنـه ىف هـذه الحالـة سـيختار الطالـب رقـم 

 تحيـز الباحـث نحـو اختيـار طـالب هاالختيار مقبولة ما مل يكن اختيار األرقام من البداية يخفض وراء

 اختيار العينـات تالئـم البـاحثني املبتـدئني وغـريهم ني من طرقتوالواقع أن الطريقتني السابق. بعينهم 

ًممن يريدون تجنب التعقيدات اإلحصائية وهناك باإلضافة إىل تلك الطرق أساليب أخـرى أكـرث تطـورا 

ة ومناسبة مـن حيـث التكـاليف للسحب العينات توفر للعينة صفات أساسية كأن تكون ممثلة ومقبو
)11(  

ضلية من العينة العشوائية البسيطة وذلك ىف حالة تـوفر قـوائم وتعترب العينة املنتظمة أكرث أف

صىل غري أن الـسهولة ىف العينـة املنتظمـة ينـاظر بعـض العيـوب مـن جتمع األتضم جميع مفردات امل

  .أهمها 

 إذا تم استخدام هذا النوع من العينات ىف مجتمعات تتـسم بتكـرار ظـواهر ةتوقع نتائج خاطئ -أ

 .دورية 

  )12( . عشوائية فقط يف تحديد الرقم األول ىف بداية اختيار العينة  اقتصار ال-ب 
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 : Stratified Samples: العينات الطبقية   )5( 

تتميز العينات الطبقية عىل غريها من العينات بأنها باإلضافة إىل كونها دراسة للمجتمـع ككـل 

 ىف كثري من األحيـان هًكون مرغوبا فيفإنها تتيح لنا دراسة كل طبقة من الطبقات عىل حده وهذا قد ي

ففى دراسة لبحث ميزانية األرسة نحصل عىل نتائج البحث لكل من الريف والحرض عـىل حـده وهـام 

، وبذلك متكننا العينة الطبقية من دراسة كل من الريف والحرض تكون منهام املجتمعالطبقتان اللتان ي

   )13(.إىل جانب دراسة املجتمع املرصي ككل 

مد هذه الطريقة عىل تقسيم املجتمع اإلحصايئ إىل فئات أو طبقات ثم اختيـار عينـة مـن تعت

كل طبقة ففى املثال السابق ميكن لباحث أن يقسم األربعة آالف طالب بحسب أصولهم الحرضية إىل 

طالب من الدلتا ، وطالب من صعيد مرص ، ثم يقوم باختيار عدد من الطـالب الـذين ينتمـون إىل كـل 

ذه التقسيامت بطريقة عشوائية ويتحدد عدد الطـالب الـذين سـيتم اختيـارهم مـن كـل طبقـة من ه

من % 50بحسب نسبة تلك الطبقة إىل املجموع الكيل للمجتمع األصيل فلو فرضنا عىل سبيل املثال أن 

مـن العينـة التـى حجمهـا % 50 طالب ، من املدن فإن معنى هـذا أن 4000جملة عدد الطالب وهم 

  :وعموما ميكن صياغة تلك العالقة ىف القانون التايل . ب يتم اختيارهم من املدن وهكذا  طال400

   =عدد األفراد املراد اختيارهم من طبقة معينة

  عدد أفراد الطبقة                                               

     ـــــــــــــــــــ          × حجم العينة املراد سحبها= 

   جملة عدد أفراد املجتمع االحصاىئ                                        

فتوزيـع . ىف هذه الحالة من املعتقد أن خطأ املعاينة من املحتمل أن يتناقص ليصل إىل الصفر 

ًالطالب بحسب موطنهم األصيل فضال عام يعكسه من تباين ثقايف بني الطالب فإنـه يقـرتب كثـريا مـن 

  ) 14(الواقع 
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وتقوم العينة الطبقية عىل تقسيم املجتمع األصيل إىل مجموعات يطلق عليها طبقـات فرعيـة 

) ن( ثم نأخذ عينة من كل رشيحة عىل حده بحيث يتكون لدينا عينة ذات حجم كيل Strataأو رشائح 

ومن األهمية مبكان أن يتحدد تعريف الرشيحة الطبقية برضورة ظهور كـل فـرد مـن رشيحـة واحـدة 

وىف الطريقة البسيطة والـشائعة مـن حيـث االسـتخدام للعينـة الطبقيـة أن . ال يتكرر ىف غريها فقط و

  :تستخدم ىف االختيار وعند بداية تصميم منوذج العينة الطبقية عىل الباحث اتخاذ الخطوات التالية 

 . حساب تقديري للمتوسطات الحسابية لكل رشيحة عىل حده   -

  .اري لكل رشيحة عىل حده حساب تقديري لالنحراف املعي  -

لكل رشيحة نبدأ ىف وضع أوزان تبعا لحجم الـرشيحة ونـسبة هـذا الحجـم ) ع(بعد تقدير قيمة   -

  . )15(للمجتمع األصيل 

   Disproportionate Sample: العينة غري املتناسبة   )6( 

عينـة جامعـة يلجأ الباحث عادة إىل مثل هذا النوع من العينات إذا كان يريد أن يرفع نـسبة 

فلو أراد الباحث ىف مثلنا السابق أن يعرف رأى الطالب الذين من أصل قروي ىف قـضية . فرعية معينة 

اإلدمان ملا يتميزون به من وازع ديني وأخالقي فإنه ىف هـذه الحالـة يزيـد مـن نـسبة متثيـل الطـالب 

ن املناطق الريفية وباقي  طالب م200القرويني ألن طبيعة مشكلة البحث تقتيض ذلك فيختار الباحث 

ولكن ىف هذه الحالة ينبغي عىل الباحث أن يظهر ىف تحليله العوامل . الطالب من املدن ومن الصعيد 

  .التى دفعته ملثل هذا النوع من االختيار 

 . Single , stage and Multiالعينات العنقودية ذات املرحلة الواحدة ومتعـددة املراحـل  ) 7( 

stage cluster Samples   

ــة ــاليب املعاين ــن أس ــلوب م ــذا األس ــث إىل ه ــأ الباح ــم يلج ــرية الحج ــات كب ــة العين   ىف حال

ـــيام ـــل ف ـــة الواحـــدة تتمث ـــة ذات املرحل ـــة العنقودي ـــة والعين ـــار العين ـــات اختي ـــيض نفق    لتخف

   احـــد البـــاحثني مـــن اختيـــار حـــى ســـكنى معـــني مـــن إحـــدى املـــدن كعينـــة للدراســـةه يقـــرر
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معنـى هـذا أن املقـابالت . رس التى تقطن ذلك الحي إلجراء مقابلـة معهـم  ثم يختار مجموعة من األ

التى سيقوم بها الباحث سوف تتجمع ىف حي معني األمر الذي ساعد عـىل تخفـيض الوقـت والنفقـات 

  . ونالحظ هنا أن اختيار العينة تم عىل مرحلة واحدة 

فلـو . ند اختيار عينة أكرب حجام أما العينة العنقودية متعددة املراحل فيلجأ إليها الباحث ع -

أردنا أن ندرس اتجاهات الشباب نحو اإلدمان فإنه ميكن أن تحـصل عـىل خريطـة بأحيـاء املدينـة ثـم 

تختار من بينها عددا من األحياء الشعبية وعددا أخر من األحياء الراقية ثم تختار عددا من القطاعات 

مـن ذلـك يتـضح لنـا أن . لتهم كأفراد داخـل العينـة داخل األحياء وبعد ذلك يتم اختيار من تتم مقاب

أسلوب العينة العنقودية متعددة املراحل وإن كان يحقق الدقة ويرفع درجة متثيـل العينـة للمجتمـع 

األصيل إال أنـه أسـلوب يكتنفـه التعقيـد وال يـستطيع كثـري مـن البـاحثني ذوى اإلمكانيـات املحـدودة 

  )16(االستعانة به 

ت وكرثة التكاليف والجهود الالزمة الختيار عينـة عـشوائية بـسيطة ىف معظـم ًنظرا لضيق الوق

فإذا كان املجتمع يتكـون مـن أقـسام متجانـسة . األحيان فإننا قد نجرى االختيار عىل مراحل متعددة 

ثم نختار عينة عشوائية بسيطة من كل قسم ) كمرحلة أوىل( نبدأ باختيار بعض هذه األقسام عشوائيا 

وقد يحتاج األمر إىل اختيار عينة عشوائية بسيطة مـن ) كمرحلة ثانية ( ام التي تم اختيارها من األقس

وهكذا والعينة التى يتم اختيارها بهذا ..... كل قسم من األقسام التى تم اختيارها ىف املرحلة الثانية و 

  . )17(الشكل تعرف بالعينة متعددة املراحل 

  رشوط اختيار العينة : ًثالثا 

جب أن ال تتسم العينة التى تم اختيارها بالتحيز أو املحاباة مبعنى أن تأخذها من ي .1

  . ًبني مفردات املجتمع األصيل عشوائيا 

أن تكون الظاهرة املراد عمل معاينة لهـا سـائدة ومنتـرشة ىف املجتمـع األصـيل وال  .2

 . تكون نادرة الحدوث 
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 . األصيل يجب أن تكون العينة ممثلة لجميع فئات املجتمع  .3

رضورة افرتاض تجـانس مفـردات املتجمـع األصـيل وىف حالـة تعـذر ذلـك ىف بعـض  .4

ــغرية  ــات ص ــسيمها إىل مجتمع ــأ الباحــث إىل تق ــسة يلج ــري املتجان ــات غ املجتمع

 .متجانسة 

رضورة إجراء حرص مسبق لجميع مفردات املجتمع األصيل املراد بحثه مـع تقـسيم  .5

ها داخل قوائم أو ما نسميه إحصائيا باألطر هذا املجتمع اىل وحدات معاينة كل من

فعىل سبيل املثال عند دراسة سكان مجتمع ما فـإن وحـدة املعاينـة أمـا أن تكـون 

األرسة كوحدة تحليل أو الفرد أو الجامعة وقد يكون املجتمع بالنسبة للمجتمعـات 

 . الكبرية 

ث مـن تناسب اختيـار حجـم ونـوع العينـة مـع الهـدف األسـايس للباحـييجب أن  .6

  .)18(العينات مع طبيعة املجتمع أو نوع املشكلة موضوع الدراسة وهكذا 

مجموعة مـن الـرشوط ميكـن  Representative sampleأى أنه يجب أن تتوفر ىف العينة املمثلة 

  :تلخيصها ىف رشطني أساسني هام 

ليـست ممثلـة  تكون مفردات العينة ممثلة للمجتمـع الـذي يجـرى عليـه البحـث متثـيالً صـحيحا و-أ

مبعني أنه إذا تكررت نفس النتائج عىل عينات أخرى من نفس املجتمع ، كانـت . ملجتمع آخر 

العينة التى يجرى عليها البحث عينة ممثلة للمجتمع األصيل أصدق متثيـل ، وبـذلك ميكـن أن 

 متقاربة أو متشابهة مع خصائص املجتمع) إحصائيات العينة ( تكون خصائص مفردات العينة 

  . الذي تنتمي إليه ) معامل املجتمع ( 

 يجـب أن متثـل من أجزاء املجتمـع األصـيل بـل) قطاع (  أال تكون املفردات املختارة ممثلة لجزء -ب 

    ) .19(جميع أجزاء املجتمع
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  االعتبارات التى تدعوا إىل استخدام العينات : ًرابعا 

وقت والجهـد والنفقـات فـإذا كـان املـال يعترب السبب الرئييس الستخدام العينات هو توفري ال

املخصص إلجراء بحث معني أو نوع الباحثني وعددهم أو الوقت الالزم النجـاز هـذا البحـث ال يـسمح 

جـرى البحـث نبإجراء الحرص الشامل فإننا نضطر الستخدام العينات لدراسة خـصائص املجتمـع الـذي 

نا ، ومع ذلك نلجـأ السـتخدام العينـات رغبـة ىف وقد تكون هذه العوامل الثالثة متوفرة لدي. لدراسته 

ًتوفري املال أو اختصارا للوقت أو ادخارا للجهد أي بهدف حسن توجيـ  واسـتغالل اإلمكانيـات املاديـة هً

درسه غري محدد ، فإذ أردنا مـثالً فحـص إنتـاج ناملتاحة ىف بعض األحيان يكون املجتمع الذي . والفنية 

ن ما أنتجته اآللة وما تنتجه اآلن ومـا سـوف تنتجـه ىف املـستقبل ، لـذلك آلة معينة فاملجتمع هنا يكو

  .يستحيل ىف مثل هذه الحالة إجراء حرص شامل ويكتفى بدراسة عينة من إنتاج اآللة 

قد يؤدي أحيانا فحص املفردات إىل تدمريها فإذا أردنا تحليل الدم لشخص مريض فان الحـرص 

 بغرض تحليله ، وهذا يعنى قتله ، ولـذلك البـد ىف مثـل هـذه الشامل هنا يعنى سحب كل دم املريض

أي تجرى التحليل عىل عينة من بضعة نقاط مـن دم املـريض ، وسـنجد . الحالة من استخدام العينات 

   )20(. عموما أنه البد من استخدام العينات ىف الحاالت التى يؤدي فيها فحص املفردات إىل إتالفها 

  -:اختيار مفردات العينة 

إن عملية اختيار مفردات العينة من بني مفردات املجتمع األصيل أو ما يعرف بأسلوب سـحب 

العينة من املجتمع كواحدة من املشكالت الخاصة بأسلوب املعاينة ، تتوقف أساسا عىل حجم املجتمع 

، فـإن مـن املفـردات  ) finite( فإذا كان حجم املجتمع صغريا أي مـشتمال عـىل عـدد محـدد . األصيل 

املشكلة ال تكون مشكلة اختيار العينة من بني مفردات املجتمع ، بل تكون مشكلة الحصول عىل عـدد 

فمثال إذا أراد الباحث أن يجرى دراسة عىل كبار الـزراعيني بإحـدى . كاف من املفردات لغرض البحث 

ــىل ــشتمل ع ــا ت ــة بأنه ــذه الفئ ــدد ه ــد يح ــر ، فق ــة ىف القط ــنفس الفئ ــوذج ل ــرى ، كنم ــلالق    ك
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وىف هـذه الحالـة يكـون عـدد هـؤالء "  فدانا أو أكرث من األرايض الزراعيـة ىف القريـة 100" من ميتلك 

كام تكون عملية االختيار من املجتمع األصيل عملية . ة تستنفذهم جميعا عيناملالك قليال لدرجة أن ال

لوبـة وبـالطبع كلـام كـرثت التـى تتكـون منهـا العينـة املط) عدد املـالك (  املفردات مرشوطة بتحديد

الرشوط الالزمة للعينة كلام صعب الحصول عليها وكلام قل عـدد املفـردات الـذين يـتم االختيـار مـن 

ًأما إذا كان حجم املجتمـع األصـيل كبـريا جـدا أي مـشتمالً عـىل تحـدد عـدد غـري محـدد مـن . بينهم  ً

الـالزم إجـراء عمليـة اختيـار مفـردات  مـن فإنـهاملفردات املستوفية لجميع الرشوط الالزمة ىف العينة 

  )21(أو بواسطة االختيار العشواىئ ) املعاينة العمدية( العينة إما بواسطة االختيار غري العشواىئ

يستطيع الباحث أن يسلك شتى السبل ويستخدم كافة األساليب للحصول عىل عينـة للدراسـة 

ختيار العينة كام ينبغي عليه أن يتأكد من ولكنه ىف كل األحوال يجب أن يتوخى الحذر من التحيز ىف ا

أن العينة ممثلة ملجتمع الدراسة حتى تكـون التعمـيامت التـى يتوصـل إليهـا مـن تحليالتـه مـستمرة 

      )22(وقيمة وإال انعدمت الفائدة من الدراسة 

   Sampling Frame: إطار املعاينة : ًخامسا 

راد بحثه فقد يكون اإلطار عبارة عـن قامئـة اإلطار هو حرص شامل لجميع مفردات املجتمع امل

  الــخ فعنــد اختيــار العينــة يقــسم املجتمــع.... بــاملفردات أو مجموعــة مــن البطاقــات أو الخــرائط أو 

ويكون اإلطار عندئذ هو مجموعة القوائم التى  )  Sampling units(  إىل أجزاء تسمى وحدات املعاينة 

  وملـا كانـت العينـات تختـار مـن هـذا اإلطـار . ا املجتمـع تحتوى عىل هذه الوحدات التى يتكون منهـ

  وجب أن يكـون شـامالً لجميـع مفـردات املجتمـع مـع مالحظـة عـدم تكـرار أي مـن هـذه املفـردات

 ألن عملية التكرار سوف تعطي هذه املفردات فرصة أكرب لالختيار ىف العينة وبذلك تتحيز النتائج التى 

ـــى تكـــررت  ـــردات الت ـــا املف ـــضا متجـــدداتحـــصل عليه   ىف اإلطـــار ويجـــب أن يكـــون اإلطـــار أي
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   )23( حتى تعطى املفردات التى تستجد عىل اإلطار القديم نفس الفرصة ىف الظهور ىف العينة 

( ويعترب إطار املعاينة هو املصدر الذي تؤخذ منه العينـة أو بعبـارة أخـرى هـو حـرص شـامل 

  .  األصيل املراد دراسته لجميع مفردات وحدات املجتمع) القامئة أو الدليل 

مثال ذلك قامئة بأسامء العامل ىف أحد املصانع ، أو مختلف أنواع الرواسـب التـى توجـد عـىل 

وعنـد اختيـار العينـة مـن . إحـدى الـدول  الشاطئ ، أو موقع املحالت العمرانية الريفية عىل خريطـة

 عـدة أقـسام تـسمى وحـدات املجتمعات املحدودة يقسم املجتمع األصـيل للظـاهرة قيـد البحـث إىل

عبارة عن القامئة أو مجموعة القوائم  ويكون إطار املعاينة حينئذ هو) شخص ، أرسة ، قرية  (  املعاينة

ويـشرتط ىف إطـار املعاينـة أن يكـون شـامالً لجميـع .تألف منها املجتمع يالتى تتضمن الوحدات التى 

كـام . لـك حتـى يكـون اختيـار العينـة سـليام وذ مفردات املجتمع التى ميكن الوصول إليهـا بـسهولة ،

يشرتط أن يكون إطار املعاينة متجددا حتى تعطي املفـردات أو الوحـدات التـى تـستجد عـىل اإلطـار 

  . القديم نفس الفرصة ىف الظهور 

يـستحيل إجـراء حـرص شـامل لكـل مفـردات  infiniteونظرا ألنه ىف املجتمعـات غـري املحـددة

. للدراسة ، ويكتفي ىف هذه الحالة بدراسة عينة بدون تكوين إطار للمعاينـة املجتمع ىف الوقت املتاح 

أو غـري  Spatialويالحظ عىل إطار املعاينة وىف مجال الدراسة الجغرافية أنه إما أن يكون إطـارا مكانيـا 

  .  Non – Spatialمكانيا 

 الوحدة الرئيسية ، كام أنـه  هوLocationهو اإلطار الذي يكون فيه املكان . إطار املعاينة املكاين  -1

تميـز بهـا مجتمـع ياملكانيـة التـى ) االختالفـات( التى متثل التغـريات األساس ىف اختيار العينات 

  .ًاألماكن ملنطقة ما متثيالً صحيحا 
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 معاينة خريطة بهدف تحديد مساحة األرايض التى يشغلها نوعا معينا من النشاط دفمثالً إذا كنا بصد

ويـتم . ًه الخريطة ، فإننا يجب أن نتأكد من متثيل كل أجزاء الخريطة متثـيالً صـحيحا الزراعي عىل هذ

  -:ذلك باختيار أحد املعاينات اآلتية 

 أي معاينـة نقـط تقـاطع شـبكة مربعـات عـىل خريطـة  Point - sampling: املعاينة النقطية ) أ

  . املنطقة 

ة مــن قطاعــات عرضــية مختلفــة عــىل  أي نأخــذ عينــLine – sampling: املعاينــة الخطيــة ) ب

  . الخريطة 

 أي بأخذ عينة متثـل مـساحة مجموعـة مـن املربعـات  Area – sampling: املعاينة املساحية ) ج

  . التى تغطي مساحة خريطة املنطقة قيد البحث 

وعىل ذلك يكون إطار املعاينة عبارة عن جميع مفردات املجتمـع شـكل مـن أشـكال املعاينـة 

  . الثالثة 

 عىل الرغم من أن طبيعة عمـل الجغـرايف عنـد جمعـه للبيانـات تـرتبط – إطار املعاينة غري املكاين -2

بإطار املعاينة املكاين ، إال أنه ىف بعض األحيان ولظروف خاصة نجده يهتم بتحديد إطار معاينـة 

دارية ىف مدينة أحد األقسام اإل عينة من أرس غري مكاىن ليالئم دراسته فمثالً إذا كان يصدد اختيار

تحتوى عىل ) أو قامئة ( ما وذلك لتقدير متوسط الدخل ، فإنه يتحتم عليه اختيار عينة من إطار 

وال يجوز له ىف هذه الحالة أن يختار العينـة مـن دليـل . جميع أرس هذا القسم اإلداري باملدينة 

 أرس القـسم اإلداري قيـد التليفون مثالً إذ أنه من املعروف أن مثل هذا الدليل ال يتضمن جميع

     ).24( البحث 

  مصادر الخطأ ىف العينات : ًسادسا 

ــا  ــضح لن ــاميت ــبق أن م ــأ س ــة وال خط ــة االحتاملي ــة ىف املعاين ــع ال محال ــر متوق ــز أم    التحي

ــرص ــث يقت ــشامل حي ــات الحــرص ال ــضا ىف عملي ــد نجــده أي ــل ق ــة فقــط ب ــز عــىل العين   هــذا التحي

ــــرضورة وقــــوع.  تلــــك األخطــــاء  تتــــوافر فــــرص عديــــدة للوقــــوع ىف مثــــل   وقولنــــا ب
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 عدم التدريب الكامل للقامئني بالبحث أو املساعدين حـول كيفيـة التغلـب عـىل العقبـات ه أخطاء يربر

املناسبة واملمثلة الختيار العينة بالطرق  هذا فضالً عن عدم االستخدام األمثل لألطر. التى قد تواجههم 

  .  )25( اإلحصائية السليمة 

ظ أن النتائج التى نحصل عليها من العينة قد ال متاثل متاما النتـائج التـى نحـصل عليهـا ويالح

  .  من الحرص الشامل وذلك ألن العينات عرضه لنوعني من الخطأ

   .أو ما يسميه البعض بخطأ العينة) الخطأ العشوايئ (   خطأ الصدفة-1

  .  خطأ التحيز -2

   Random Errorخطأ الصدفة   )1( 

هذا الخطأ إىل طبيعة االختيـار العـشوايئ حيـث قـد تختلـف نتـائج العينـة عـن نتـائج يرجع 

ويتوقف خطأ الصدفة عىل كل من حجم العينة وتباين املجتمع وطريقة اختيار العينة وكلام . املجتمع 

كربت العينة كلام قل خطأ الصدفة وزادت ثقتنـا ىف النتيجـة ، وعـىل العكـس مـن ذلـك لـو زاد تبـاين 

 العينة بطريقـة عـشوائية ترياختت املجتمع لزاد احتامل حدوث األخطاء العشوائية وعموما لو مفردا

     . )26( سليمة ألمكن تقدير هذا النوع من الخطأ من العينة نفسها 

ويتوقف هذا النوع مـن الخطـأ عـىل درجـة تبـاين املجتمـع األصـيل وطريقـة اختيـار العينـة 

  . خطأ الصدفة وبالتايل زادت درجة الثقة ىف النتائج وحجمها فكلام كرب حجم العينة قل 

 هذا الخطأ وتقديره بالطرق اإلحـصائية وأن كـان يـصعب تجنـب ةهذا وميكن التحكم ىف قيم

كذلك يجدر املالحظة أن هذا النوع من األخطـاء يـؤثر عـىل العينـة وحـدها وال . وقوعه إىل حد بعيد 

  .  الهامة لجمع البيانات يتأثر به الحرص الشامل بوصفه أحد املصادر

 . 12 ، 9 ، 6 ، 4 ، 3، 2فإذا كان لدينا ست أطفال وكانت أعامرهم بالـسنة عـىل التـوايل : مثال 

  أي أن متوسط العمر ىف هذه املجموعة
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  2+3+4+6+9+12     36  

   سنوات6=  ــــ  = ــــــ ــــــــــــ  =

          6                  6  

 فإن متوسط 4 ، 2عشوائية مكونة من حالتني فقط من هؤالء األطفال ولتكن  ا عينةفإذا سحبن

  العمر يكون

       6  

   سنوات3 = ــــــــ=  

       2            

وإذا سـحبنا عينـة أخـرى . ًوهنا نجد فرقا كبريا بني متوسط العينة ومتوسـط املجتمـع األصـيل 

 9 ، 3ار دقيقا إال ىف حالـة سـحب الحـالتني رقـم ين هذا االختمكونة من حالتني وثالثة ، ورابعة ال يكو

ًففى هذه الحالة األخرية ميكن القول بأن القيمـة املقـدرة ألعـامر األطفـال تنطبـق متامـا عـىل القيمـة 

  حيث أن متوسط العينة . الحقيقية لألعامر 

    3+9  

   سنوات6 = ـــــــ= 

     2            

أى أن خطأ الـصدفة يرجـع إىل الفـرق بـني القيمـة .  للمجموعة املتوسط الحقيقيوهو نفس 

ومن هنا ال يستطيع . املقدرة من العينة والقيمة الحقيقية ىف املجتمع األصيل الذي سحبت منه العينة 

الجزم بأن متوسط القيم ىف أية عينة هو نفس املتوسط العام للقيم الحقيقية ىف املجتمع األصيل ، فقد 

ًأفراد العينة صغريا فينخفض متوسط العينة وقد يكون كبريا فريتفع املتوسط ىف العينـة يكون عمر أحد 

كـذلك ال ميكننـا الجـزم . عن املتوسط الحقيقـي وال يحـدث خطـأ الـصدفة ىف حالـة حـدوث التعـادل 

بحدوث هذا التعادل ىف أي حالة معينة إذا تركت للصدفة وحدها وكل ما ميكن أن نقوله هنا هـو أنـه 

      )27( .ل حدوث هذا التعادليحتم

   Bias Error خطأ التحيز ) 2( 

ويحـدث عـادة ىف اتجـاه واحـد أى . هذا الخطأ ال يتوقف عىل عنـرص العـشوائية أو الـصدفة 

  . بالزيادة فقط أو بالنقص فقط وتكون خطورته ىف أنه ال ميكن حرصه أو وضع حدود له 
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ًارصا فقط عىل العينات بـل قـد يتعـرض لـه وهذا النوع من الخطأ ليس ق. مثل خطأ الصدفة 

الحرص الشامل نتيجة لعدم الدقة ىف القيـاس أو عـدم كفـاءة البـاحثني أو غمـوض كـشوف األسـئلة أو 

إعطاء بيانات غري صحيحة من قبل املبحوثني أو عدم جمع البيانـات عـن بعـض مفـردات املجتمـع أو 

  الخ ... ومرة أمن جمع البيانات عن بعض مفردات املجتمع أكرث 

وتتعرض العينات لخطأ التحيز لنفس األسباب التى يتعـرض لهـا الحـرص الـشامل باإلضـافة إىل 

  :األسباب اآلتية 

عدم وجود إطار سليم عند سحب العينة ، فاستخدم إطار قـديم أو إطـار غـري شـامل لجميـع   - أ

لو تكررت بعض مفردات املجتمع يؤدي إىل تحيز العينة للمفردات املوجودة ىف اإلطار فقط ، و

  . املفردات ىف اإلطار ، فإن ذلك يؤدي إىل تحيز العينة للمفردات املتكررة 

حالة عدم إمكانية الوصول لبعض مفردات العينة يستعاض عن هذه الوحدات بوحدات أخرى   - ب

وذلك قد يؤدي إىل التحيز ، ففي حالة عدم متكن الباحث من الحصول عىل بيانات بعض األرس 

 خارج املسكن نجد أن االستعاضة قد تؤثر عىل مدى متثيل العينة لألرس الصغرية نتيجة لتغيبها

 . أو لألرس التى تشتمل عىل زوجات عامالت 

 ويتـسم هـذا النـوع  )28(  قد ينشأ التحيز نتيجة لعدم إتباع الطرق السليمة ىف حساب التقـديرات -ج 

 النقصان وتزداد أهمية هذا النوع من من الخطأ بالتحيز غالبا نحو جانب واحد إما بالزيادة أو

 .الخطأ كلام كرب حجم العينة حيث تقل فرص الخطأ العشوايئ 

  .ويرجع حدوث أخطاء التحيز لعدد من العوامل نذكر من بينها 
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سوء التقدير وعدم توفر الدقة من جانب الباحث وذلك عند قيامه بعمليات الحرص  -

ملتغريات وكذلك عـدم توفيـق الباحـث ىف حيث قد تفوته الدقة الكافية ىف حساب ا

  .ة الفروض الصحيحة غصيا

 . صياغة أسئلة غامضة وغري واضحة للمبحوثني  -

 . عدم استجابة بعض مفردات العينة ألسئلة املقياس  -

 .االختيار املقصود غري العشوايئ ملفردات العينة  -

 .جة لسحب العينة من إطار غري كاملسوء اختيار العينة وقد يحدث نتي -

      . )29( عدم دقة القياس  -

 ويتعرض العمل اإلحصايئ إىل أنواع كثرية من األخطاء أثناء تنفيذه ومنها نـوعني رئيـسيني مـن 

تعرض لها قياس البيانات والتي من شأنها التأثري عىل النتائج التى نحصل عليها من يأنواع األخطاء التى 

   . العينة وهام أخطاء التحيز واألخطاء االحتاملية

وأخطاء التحيز هى األخطاء الناجمة عن تدخل الباحـث ىف طريقـة اختيـار العينـة فـاملعروف 

مثالً أن العينة العشوائية متثل بشكل كبري خصائص املجتمع الـذي سـحبت منـه فـإذا اختـريت العينـة 

هـذه كـذلك تنـشأ . فإن ذلك يؤدي إىل زيادة األخطـاء املتوقعـة ) أي غري عشوائية ( بطريقة شخصية 

األخطاء نتيجة لتحيز الباحث لوجهة نظر خاصة تجاه القرارات املتخذة ، ويحدث عـادة خطـأ التحيـز 

  ىف اتجاه واحد أما بالزيادة أو بالنقص 

  :وميكن أن تعزى أخطاء التحيز لعدة عوامل أهمها 

  . للعينة ) غري العشوايئ ( االختيار املتعمد   - أ
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لعدم متكن الباحث من الوصول لبعض املفردات األساسية استبدال أفراد العينة مبفردات أخرى   - ب

 .ىف العينة 

فقد ال يوفق الباحث ىف التفرقة بني مـا هـو سـبب أو نتيجـة أو .  سوء التقدير وعد توافر الدقة -ج 

عدم توفر الدقة ىف حرص وحـساب املتغـريات املحـددة لطبيعـة الظـاهرة ووضـع فـروض غـري 

فهي األخطاء الناجمة عـن احـتامالت عـدم متاثـل النتـائج التـى سليمة أما األخطاء االحتاملية 

فحتى عندما تؤخذ العينة باألسلوب العشوايئ ، فإنه تظـل . نحصل عليها مع خصائص املجتمع 

م أهم هومن. هناك احتامالت أخطاء ىف مدى متثيل العينة لخصائص املجتمع الذي أخذت منه 

    .  )30( لصدفة أو الخطأ العشوايئ  خطأ اصائياإحهذه األخطاء ما يطلق عليه 

  العوامل التى تحدد حجم العينة : ًسابعا 

عندما يبدأ الباحث ىف التفكري ىف إجراء دراسته امليدانية يكون من أهم األسئلة التى ينبغي أن 

يجيب عنها ذلك السؤال املتعلق بحجم العينة وهل هو مناسب ، كبري ، أم صـغري واإلجابـة عـن ذلـك 

  : تتوقف عىل عدة عوامل هي السؤال

حيـث يـشري إىل مجمـوع األفـراد . حجم املجتمع اإلحصايئ الذي ستسحب منه العينـة  .1

الذين سيقوم الباحث بسحب العينة من بيـنهم ، وهـؤالء األفـراد يـشكلون جـزءا مـن 

فإذا كان الباحـث ، عـىل سـبيل املثـال ، يريـد أن . مجتمع أكرب يعرف باملجتمع األصيل 

سة عىل عينة من طلبة كلية اآلداب ، فإن عدد هـؤالء الطلبـة ميثـل املجتمـع يجرى درا

اإلحصايئ ، ىف حني أن عدد طلبة جامعة املنصورة بجميع كلياتها يكون مبثابـة املجتمـع 

وبطبيعة الحال من املعقول أن نقرر أنه كلـام كـان حجـم املجتمـع اإلحـصايئ . األصيل 

وبقدر ما يشكل حجم العينة نسبة . ًالعينة كبريا طلب ذلك أن يكون حجم تًكبريا كلام 

كبرية من املجتمع اإلحصايئ بقدر ما تكون العينة ممثلة لـذلك املجتمـع فالعينـة التـى 

   طالبا تعد عينـة ممثلـة متثـيالً 50 طالبا من فصل مدريس عدد طالبه 40عدد مفرداتها 
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 طالب 1000ملدرسة عدد طالبها يعترب عينة ممثلة  صادقا لذلك الفصل ولكن هذا العدد ال

. وبعبارة أخرى ، يعترب كرب حجم العينة ضامنا ألن تكون العينة ممثلة للمجتمع اإلحصايئ . 

ًوليس معنى هذا أن يزيد الباحث من حجم العينة إيل أن تـصبح دراسـته امليدانيـة حـرصا 

احثون إىل اسـتخدام شامالً لكل مفردات املجتمع األصيل الذي يقوم بدراسته ولهذا يلجأ الب

فزيادة العينـة  .األساليب اإلحصائية لتحديد الحجم املناسب للعينة التى يقومون بدراستها

بعد ذلك الحجم لن يضيف إضافة جوهرية إىل درجة الـضبط التـى ينبغـى أن تتميـز بهـا 

  . النتائج بقدر ما يضيف من أعباء وتكاليف وما يستغرق من وقت 

فإذا كانت درجة االختالف كبرية بني . ات املجتمع اإلحصايئ درجة االختالف بني مفرد .2

فعندما يكون . أفراد ذلك املجتمع استدعى األمر زيادة حجم العينة والعكس صحيح 

كأن يكونوا متفقني عىل قضية عامـة ، فـإن عينـة . هناك متاثل تام بني أفراد املجتمع 

 فرد هذا السؤال 100. أننا سألنا فلو . ًصغرية جدا منهم تكفي لىك متثل املجتمع كله 

هل توافق عىل عودة الشعب الفلسطيني إىل فلسطني ؟ لكان ردهم كافيـا للتعبـري : 

عن اتجاهات ماليني العرب نحو القـضية الفلـسطينية ، بيـنام ال يكفـى هـذا العـدد 

نحو السياسية التعليمية  وأكعينة إذا كان السؤال يقصد منه دراسة اتجاهات األفراد 

. 

نسبة الخطأ املسموح به أو املقبول ودرجة الثقة التى يرغب الباحـث ىف توافرهـا ىف  .3

حيـث تعـد درجـة الـضبط املطلوبـة ىف . النتائج التى يصل إليها من دراسته للعينـة 

التنبؤ الذي يبنى عىل نتائج دراسـة هـذه العينـة ودرجـة الثقـة ىف هـذا التنبـؤ مـن 

 كان الباحث يسعى إىل التوصل إىل نتائج موثوق فإذا .العوامل املحددة لحجم العينة

  ، فـإن حجـم العينـة التـى سـيقوم  عليهـا واسـتخدامها ىف التنبـؤبها وميكن االعـتامد
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ًبدراستها ينبغي أن يكون كبريا ، ولكن كام قلنا سلفا ، كرب حجم العينة يتطلب وقتا طـويالً  ً ً

ا حجـم العينـة الـذي يـستطيعون وتكلفة ضخمة ، لهذا السبب اعتـاد البـاحثون أن يقبلـو

أن يعتمدوا عىل البيانات التى يوفرها لبحـثهم وتـساعدهم ىف اسـتخالص % 95بنسبة ثقة 

 . )31( نتائج ميكن تعميمها عىل مجتمع الدراسة 

وتتفق أراء كثري من اإلحصائيني عىل أن حجم العينة عينة البحث تتوقف عـىل مجموعـة مـن 

البحث ، حجـم املجتمـع األصـيل ، مـدي تبـاين الظـواهر املختلفـة ىف الغرض من : العوامل تنحرص ىف 

قطاعات املجتمع ، ودرجة الدقة املطلوبة ىف البحث ، البيانات املتاحة التى ميكن استخدامها ىف تعميم 

  . النتائج ، واإلمكانيات املادية 

. إحـصايئ أو .  عىل وضع حـد معـني عـىل أسـاس علمـيونظرا لعدم وجود اتفاق بني الباحثني

ًيحدد الحجم املناسب أو األمثل للعينة لىك متثل املجتمع الذي تسحب منه متثـيالً جيـدا ، فـإن تقـدير 

 تعترب واحدة من املـشكالت الخاصـة بأسـلوب –حجم العينة عىل مستوى معظم الدراسات والبحوث 

ان عنـد تقـدير حجـم املعاينة وتطبيق األساليب اإلحصائية ، ويف مجال العمل اإلحـصايئ يوجـد اتجاهـ

  .العينة 

يعتمد عـىل الخـربة الـسابقة للباحـث ىف هـذا املجـال ، حيـث أظهـرت خالصـة : االتجاه األول

من حجـم املجتمـع األصـيل يبـدو مالمئـا ىف % 15إىل % 10الخربات والتجارب أن حجم عينة ىف حدود 

هولته ، كام أنه يفيـد بعـض ويتميز هذا االتجاه ىف تقدير حجم العينة بس. معظم الدراسات والبحوث 

  .الباحثني قلييل الخربة ىف مجال العمل اإلحصايئ 

مام يتطلب مـن الباحـث  Theory of probabilityًيرتبط أساسا بنظرية االحتامل : االتجاه الثاين 

اإلملام بقدر وافر من املعلومات اإلحصائية والرياضية حتى يستطيع اسـتخدام األسـاليب اإلحـصائية ىف 

  . ر الحجم األمثل للعينة تقدي
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التـى يتوقـف عليهـا حجـم العينـة ) املتغـريات ( ويعتمد هذا االتجـاه عـىل تحديـد العوامـل 

واعتبارها دالئل رئيسية أو مؤرشات أساسية لهذا الغرض وهو أمر يغفله االتجاه األول متاما كام يعتمد 

مع األصيل عن طريق العينات التجريبية هذا االتجاه عىل توفري بعض املعلومات عن حجم ومعامل املجت

     .االسرتشادية  أو

( وتتمثل أهم العوامل واملتغريات الرئيسية املحددة لحجم العينة ىف نسبة الخطأ املسموح بـه 

بني مفـردات العينـة أو املجتمـع ) أو االنحراف املعياري ( ، ومعامل التشتت ) أو درجة الدقة أو الثقة

    )32( لنسبي يبني املتوسط الحسايب للعينة ومتوسط املجتمع أن أمكن ، واالختالف ا

  األساليب اإلحصائية لتحديد حجم العينة : ًثامنا 

يلجأ الباحثون إىل تحديد حجم العينة باستخدام األساليب اإلحصائية تفاديا لتحديده بطريقـة 

ويواجـه . ه الباحـث تعسفية تثري االنتقادات وتقلـل مـن أهميـة العمـل العلمـي والجهـد الـذي يبذلـ

  . الباحث احتاملني أساسيني عندما يسعى إىل تحديد حجم العينة إحصائيا 

  .هو أال يكون عىل علم بعدد مفردات املجتمع اإلحصايئ  -أ 

  .هو أن يكون عىل علم بعدد مفردات املجتمع اإلحصايئ  -ب 

 من املبحوثني وىف هذه ًوأخريا قد تقرتح جهة ما عىل الباحث أن يجرى دراسته عىل عدد معني

 تحديد نسبة الخطأ ىف هذه العينة ليتأكد من أهميـة البيانـات التـى سيحـصل إىلالحالة مييل الباحث 

  . عليها ومدى متثيل تلك العينة للمجتمع الذي سحبت منه

  تحديد حجم العينة من مجتمع إحصايئ غري معلوم 

ـــن ـــة ع ـــات وافي ـــث بيان ـــد الباح ـــان ال يج ـــن األحي ـــري م ـــعىف كث ـــراد املجتم ـــدد أف    ع

   اإلحـــصايئ الـــذين سيـــسحب مـــن بيـــنهم عينـــة البحـــث ، وذلـــك لكـــرب حجـــم هـــذا املجتمـــع ،
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 أو لعدم توافر إحصاءات رسمية عن أفراده وىف هـذه الحالـة ميكـن تحديـد حجـم العينـة املطلـوب 

  -:سحبها من مجتمع إحصايئ كبري باستخدام املعادلة اآلتية 

                              Z2 

  ) ف – 1( ف  × ـــــــــــ  ) =ن(حجم العينة 

2 خ                              
  م

  

  :حيث 

Z :  القيمة املعيارية عند مستوى ثقة معني وهى ىف جميع أحوال األبحـاث تأخـذ أحـد رقمـني

  :هام 

Z = 1.96 95 أو مستوى ثقة 0.05 عند مستوى داللة%  

Z = 2.58 95 أو مستوى ثقة 0.01 عند مستوى داللة%  

  :ًالخطأ املعيارى املسموح به وهو أيضا ىف جميع أحوال األبحاث يأخذ أحد قيمتني هام  : مخ 

  %95 عند مستوى ثقة 0.05 = مخ 

  %95 عند مستوى ثقة 0.01 = مخ 

هى درجة االختالف بني مفردات املجتمـع االحـصاىئ وقـد اصـطلح العلـامء عـىل وضـعها : ف 

  .ً دامئا 0.5= قيم ف  أنبقيمة ثابتة أى 

  . تحديد حجم العينة من مجتمع إحصايئ معلوم 

عند حساب حجم العينة من مجتمع إحصايئ معلوم ، مبعنى إننـا نعـرف عـدد األفـراد الـذين 

  :يتكون منهم ذلك املجتمع ، فإننا نتبع الخطوات التالية 

 وذلـك نحسب حجم العينـة عـىل أسـاس أن حجـم املجتمـع اإلحـصايئ غـري معلـوم -

  . بالعملية الحسابية السابقة 

نقوم بعد ذلك بتصحيح حجـم العينـة ، وذلـك باسـتخدام معادلـة تـصحيح العينـة  -

  -:كااليت 
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  :معادلة تصحيح حجم العينة 

  1ن                              

   ــــــــــــــ    =  حجم العينة

  1 – 1ن                          

  ــــــ   +1                      

   ن                            

  :حيث 

  .حجم العينة من مجتمع غري معلوم  : 1ن

  .حجم املجتمع االحصاىئ : ن 

ومن املالحظ أن حجم العينة من مجتمع إحصايئ معلـوم العـدد أقـل مـن حجـم العينـة مـن 

عامل حجم العينة قد أسهم مجتمع إحصايئ غري معلوم العدد ، ولذلك فإن استخدام معادلة تصحيح م

  . ًىف ترشيد حجم العينة املناسب للبحث وإن كان الفرق بني حجمي العينتني ليس كبريا عىل ما يبدو 

وىف نهاية األمر ميكن القول بأن اختيار حجم عينة البحث مل يعد ميثل ىف الوقت الحإىل مشكلة 

بهذا الخصوص ، كام أن بعض العلامء قـد قدم لنا مقرتحات عديدة يفالحاسب اآليل ميكن أن  .عويصة 

ًبذلوا جهدا طيبا ىف إعداد جداول جاهزة للتغلب عىل املشكالت املتعلقة بتلك املسألة مـن ذلـك عـىل  ً

والـذى طـوره وأضـاف إليـه  Backstorm وزميلـه Hushسبيل املثال جدول حجوم العينات الذي أعـده 

Cole  )33(   

  )34(  تالتحليل اإلحصايئ باستعامل العينا

األسـاس للتخطـيط االقتـصادي واالجتامعـي ولكـل الـربامج اإلمنائيـة  البيانات اإلحـصائية هـي

  وبدخول عـرص العوملـة ومـع الوضـع الـراهن للـدول الناميـة أصـبحت هنـاك رضورة  .وملتخذي القرار

لهـذه  ابةواسـتج. ومتزايدة لإلحصاءات بوجه عام وللبيانات االقتصادية واالجتامعية بوجه خاص ُملحة

املـستوى الـالزم للوفـاء  ًالحاجة تسعي، كثريا من دول العامل النامي إىل النهـوض بالعمـل اإلحـصايئ إىل

ًكـام تبـذل جهـودا كـربى يف. واالجتامعيـة باحتياجـات املـسئولني عـن التخطـيط للتنميـة االقتـصادية ُ  
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سوحات وغريها من نشاطات جمع بإجراء التعدادات وامل  تدريب الكوادر الوطنية القادرة عىل القيام

 . ّفعال البيانات وإجراء التحليل بشكل

من حيـث اللغـة هـو اإلملـام بكـل املفـردات التـي ) ًمسحا بالعينة ًسواء تعدادا أو(فاإلحصاء "

نريـد دراسـته ومعرفـة أو صـاف كـل مفـردة يف هـذا املجتمـع معرفـة دقيقـة  يشملها املجتمع الـذي

  هـو عبـارة عـن تـصوير رقمـي للواقـع يف املجتمعـات املطلوبـة دراسـتهاًأما علميا .ومحددة باألعداد

تعـداد الـسكان ومـسح ميزانيـة األرسة فهـو تـصوير  مثال ذلـك)" املجتمعات البرشية أو غري البرشية)

 .الرتتيب رقمي ألحوال السكان ومستوى معيشتهم عىل

أي مـن حيـث درجـة الدراسـات والبحـوث مـن حيـث املجـال  وننوه بداية بأنه ميكن تقسيم

فالبحـث الـشامل هـو . بحوث شاملة وبحـوث بطريقـة العينـات الشمول ملفردات املجتمع األصيل إىل

املجتمع موضوع البحث بهـذه الطريقـة إذا كـان الغـرض منـه هـو  الذي ندرس فيه حاله جميع أفراد

مـن الوقـت واملـال وهذا يتطلب تكلفـة كبـرية . الخ..السكان التعداد الزراعي الحرص وذلك مثل تعداد

 مـن أفـراد) أو نسبة معينـة(البحث بطريقة العينة فهو الذي نبحث فيه حاله جزء معني  إن. والجهد

ًكثـريا مـن  املجتمع األصيل ثم نقوم بعد ذلك بتعميم نتائج الدراسـة عـىل املجتمـع كلـه بتكلفـة أقـل

   .البحث الشامل

لواقـع تلـك البحـوث التـي تـستخدم بالعينة التي تجـري عـىل أرض ا ومن أمثلة أهم البحوث

 ُوبحوث القوى العاملة والتي عادة ما تجريها الحكومات أو املؤسسات الدولية أو مسوح ميزانية األرسة

   .الرأي كام تشمل مسوحات التجارة والصناعة واملساكن وأبحاث استطالع. اإلقليمية
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 ُمميزات البحث باملعاينة وأهميته 

طريـق العينـة هـو اختـصار الوقـت والجهـد الالزمـني إلمتـام  حث عـنواضح أنه من فوائد الب

ُكـام ميكـن الحـصول بـسهولة عـىل الـردود الكاملـة الدقيقـة إذا مـا . التكاليف البحث وبالتايل اقتصاد

بيـنام  كام أنه يسهل تتبع غري املـستجيبني يف حالـة البحـث بالعينـة. ُجزء من املجتمع الكيل استخدمنا

أفـراد العينـة، وحجمهـا  ُوميكن الحصول عىل بيانات أكرث من.  حالة الحرص الشاملًيكون ذلك صعبا يف

  .وتلخيصها وتحليلها عىل وجه الرسعة

ملعرفة الدقة التي نتجت عن إجراء حرص شامل والطريقـة املـثىل  ُكام تساعدنا بحوث العينات

 ُالتعداد ميكننا معرفة مـدى دقـةوندرسها دراسة دقيقة ومبقارنة نتائجها مع نتائج  هي أن نختار عينة

  . نتائج الحرص الشامل

استخدام العينـات والـدور الـذي تلعبـه يف الدراسـات الكثـرية يف  مام سبق يتضح مدى أهمية

ُالحقيقة أن استخدام الحرص الشامل أصبح ال يغني عن استخدام العينة يف نفس  ُمختلف امليادين، ويف

 عليهـا مـن تعـداد شـامل تحتـاج إىل وقـت طويـل وقـد تـضيع تحليل النتائج التي نحصل الوقت فإن

الحالـة  ويف هـذه. من التعداد أو تقل االستفادة منه إذا ما انتظرنـا حتـى يـتم تحليـل النتـائج الحكمة

  .النهائية يتحتم علينا أن نأخذ عينة ونقوم بتحليل نتائجها لتعطى فكرة عن النتائج

 أهداف املعاينة 

ًللمعاينـة أو املـشكلة املـراد دراسـتها تحديـدا واضـحا، وتحديـد  يـيسيعد تحديد الهـدف الرئ ً

تكون ذا أهمية كبرية وذلك لتحديد البيانات املطلوب جمعها واسـتخدامها مـن  أهدافه التفصيلية رمبا

 وبعد ذلك نضع التصميامت املختلفة واملمكنـة عـن طريـق. لكسب ثقة املدى بالبيانات قبل الباحث

  . حصول عىل إجابات عليهااألسئلة املراد ال
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  .التايل، هل هناك صلة بني التعليم والوعي املرصيف ُمثالً ميكن صياغة أهداف البحث بالسؤال

ُإيجاد إجابات ألسئلة معينة حتـى نحـصل عـىل  إن الغرض األول من إجراء بحث أو تجربة هو

ال بـد أن نرتجمهـا ونفـرسها إجراء عـىل نتـائج العينـة فـ أساس سليم للتنبؤ عادة ومنه نستطيع اتخاذ

التقديرات اإلحصائية املختلفة ملعامل املجتمـع كـام أنـه ال بـد مـن  ُبطريقة تعطي أقىص الفوائد فنوجد

وإن مـن أهـم املـسائل يف تـصميم العينـات هـو االنتهـاء إىل معادلـة أو . التقـديرات قياس دقة هـذه

تحـتفظ  لة أو املعادالت املختـارة ال بـد أنلحساب التقديرات من بيانات العينة وهذه املعاد معادالت

البيانات ألقىص حد  بكل املعلومات الخاصة باملجتمع التي حصلنا عليها من العينة وال بد من استخدام

 .ُممكن

تقريبية ملعـامل املجتمـع الحقيقيـة التـي نبحـث عنهـا  والتقديرات التي نحصل عليها هي قيم

ًير املحسوب من العينة والقيم الحقيقية للمجتمع صغريا صـغرا التقد والسؤال املهم هو هل الفرق بني ً

التقـدير  ؟ هنا إذا تم اختيار العينة وحصلنا عـىل نعتمد عىل التقدير يف دراستنا للمجتمع ًكافيا يجعلنا

ُبطرق تعتمد عىل نظرية االحتامالت فإنه ميكننا أن نقدر دقة هذا التقدير وإذا كان التقـدير يختلـف  .ُ

 استخلص نتائجه عىل أساس هذا التقـدير ُمة الحقيقية فإن الباحث يعاين بعض الخسائر إذا ماعن القي

. 

الحصول عليها من العينة كثرية وأبسطها الوسـط الحـسايب  ُوتقديرات معامل املجتمع التي ميكن

ًهذا املتوسط يعطـى تقـديرا ملتوسـط املجتمـع الـذي سـحبت منـه  لعينة عشوائية فمن املعروف بأن ُ

ًمساويا متاما ملتوسط املجتمع وذلك يرجع إىل أخطاء املعاينة العينة غري أنه لن يكون ً  ومن التقديرات. ُ

  .وااللتواء األخرى ملعامل املجتمع التي نحصل عليها من املعاينة هي التباين والتفرع
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   تحدد حجم العينةالعوامل التى

 األوىل تتعلق بحجم العينة والثانية تتصل :عند اختيار عينة من مجتمع الدراسة تثور قضيتان 

بالطريقة التى يتم بها سحب العينة وىف هذا الفصل سنهتم فقط باألساليب اإلحصائية لتحديـد حجـم 

  :العينة 

  :العوامل التى تحدد حجم العينة : أوالً 

  .حجم املجتمع االحصاىئ الذى ستسحب منه العينة  .1

  .حصاىئ درجة االختالف بني مفردات املجتمع اال .2

نسبة الخطأ املسموح به أو املقبول ودرجة الثقة التى يرغب الباحث ىف توافرهـا ىف  .3

  .النتائج التى يصل إليها من دراسته للعينة

  :األساليب اإلحصائية لتحديد حجم العينة : ًثانيا 

يقـة ًيلجأ الباحثون إىل تحديد حجم العينة باستخدام األساليب اإلحصائية تفاديا لتحديده بطر

تعسفية تثري االنتقادات وتقلـل مـن أهميـة العمـل العلمـي والجهـد الـذى يبذلـه الباحـث ، ويواجـه 

  :الباحث احتاملني أساسيني عندما يسعى إىل تحديد حجم العينة إحصائيا 

  .هو أال يكون عىل علم بعدد مفردات املجتمع االحصاىئ : األول 

  .جتمع االحصاىئ هو أن يكون عىل علم بعدد مفردات امل: الثاين 

ًوأخريا قد تقرتح جهة معينة عىل الباحث أن يجرى دراسته عىل عدد معني مـن املبحـوثني وىف 

هذه الحالة مييل الباحث إىل تحديد نسبة الخطـأ ىف هـذه العينـة ليتأكـد مـن أهميـة البيانـات التـى 

  .سيحصل عليها ومن مدى متثيل تلك العينة للمجتمع الذى سحبت منه 

  : يل نتناول أساليب تحديد حجم العينة ىف ظل كل احتامل من االحتامالت السابقة وفيام ي

   تحديد حجم العينة من مجتمع إحصايئ غري معلوم-1

ـــع  ـــراد املجتم ـــدد أف ـــن ع ـــة ع ـــات وافي ـــث بيان ـــد الباح ـــان ال يج ـــن األحي ـــري م   ىف كث

  و االحـــصاىئ الـــذى سيـــسحب مـــن بيـــنهم عينـــة البحـــث وذلـــك لكـــرب حجـــم هـــذا املجتمـــع أ
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لعدم توافر إحصاءات رسمية عن أفراده وىف هذه الحالة ميكن تحديد حجـم العينـة املطلـوب سـحبها 

  :من مجتمع احصاىئ كبري أو غري معلوم باستخدام املعادلة التالية 

  

                           Z2 

  ) ف – 1( ف × ـــــ   ) =ن(حجم العينة 

2خ                          
  م

  :حيث 

Z :  القيمة املعيارية عند مستوى ثقة معني وهى ىف جميع أحوال األبحاث تأخذ أحد رقمني هام:  

Z = 1.96 95 أو مستوى ثقة 0.05 عند مستوى داللة%  

Z = 2.58 95 أو مستوى ثقة 0.01 عند مستوى داللة%  

  :قيمتني هام ًالخطأ املعيارى املسموح به وهو أيضا ىف جميع أحوال األبحاث يأخذ أحد  : مخ 

  %95 عند مستوى ثقة 0.05 = مخ 

  %95 عند مستوى ثقة 0.01 = مخ 

هى درجة االختالف بني مفردات املجتمع االحصاىئ وقد اصطلح العلامء عىل وضعها بقيمـة ثابتـة : ف 

  .ً دامئا 0.5= قيم ف  أى أن

  :مثال 

ة املطلـوب تـوافره أوجد حجم عينة من مجتمع احصاىئ غري معلوم إذا علمت أن مستوى الثق

  ؟% 95ىف البيانات هو 

  :الحل 

                          Z2 

  ) ف – 1( ف × ـــــ   ) =ن(حجم العينة 

2خ                          
  م

  

                         ) 1.96(2 

   )0.5 – 1 ( 0.5 × ــــــــــ  ) =ن(حجم العينة 

                        ) 0.05(2  
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  . مفردة 384.16 = 0.25 × 1536.64) = ن(حجم العينة 

  :نقرب الكرس ألقرب رقم صحيح فيصبح 

  . مفردة 385= حجم العينة 

  جم العينة من مجتمع إحصايئ معلوم تحديد ح-2

عند حساب حجم العينة من مجتمع احصاىئ معلـوم مبعنـى أننـا نعـرف عـدد األفـراد الـذين 

  : نتبع الخطوات التالية يتكون منهم ذلك املجتمع فإننا

  :نحسب حجم العينة عىل أساس أن حجم املجتمع االحصاىئ غري معلوم من املعادلة التالية ) أ(

  

                             Z2 

  ) ف – 1( ف × ـــــ   ) =1ن(حجم العينة 

2خ                           
  م

  :حيث 

Z : وهى ىف جميع أحوال األبحاث تأخذ أحد رقمني هام القيمة املعيارية عند مستوى ثقة معني :  

Z = 1.96 95 أو مستوى ثقة 0.05 عند مستوى داللة%  

Z = 2.58 95 أو مستوى ثقة 0.01 عند مستوى داللة%  

  :ًالخطأ املعيارى املسموح به وهو أيضا ىف جميع أحوال األبحاث يأخذ أحد قيمتني هام  : مخ 

  %95 عند مستوى ثقة 0.05 = مخ 

  %95 عند مستوى ثقة 0.01 = مخ 

هى درجة االختالف بني مفردات املجتمع االحصاىئ وقد اصطلح العلامء عىل وضعها بقيمـة ثابتـة : ف 

  .ً دامئا 0.5= قيم ف  أى أن
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  :نقوم بعد ذلك بتصحيح حجم العينة وذلك باستخدام معادلة تصحيح حجم العينة كالتاىل ) ب(

  1ن                            

   ــــــــــــــ   =  حجم العينة

  1 – 1ن                            

  ــــــ   +1                        

   ن                             

  :حيث 

  ) .أ(الخطوة حجم العينة من مجتمع غرب معلوم كام سيتم حسابها ىف  : 1ن

  .حجم املجتمع االحصاىئ : حيث ن 

  :مثال 

 مفـردة إذا علمـت أن مـستوى الثقـة 15000وجد حجم عينة مـن مجتمـع احـصاىئ حجمـه أ

  ؟% 95املطلوب توافره ىف البيانات هو 

  :الحل 

  :حساب حجم العينة من مجتمع غري معلوم ) أ(الخطوة 

   

                            Z2 

  ) ف – 1( ف × ـــــ   ) =1ن(حجم العينة 

2خ                            
  م

  

                            )1.96(2 

   )0.5 – 1 ( 0.5 × ـــــــــــــ  ) =1ن(حجم العينة 

                           ) 0.05(2  

  . مفردة 384.16 = 0.25 × 1536.64) = 1ن(حجم العينة 

  :نقرب الكرس ألقري رقم صحيح فيصبح 

  . مفردة 385) = 1ن(حجم العينة 
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  :تصحيح حجم العينة ) ب(الخطوة 

  

  1ن                            

   ــــــــــــــ   =  حجم العينة

  1 – 1ن                           

  ــــــ   +1                       

  ن                             

  

                             385  

   ــــــــــــــ   =  حجم العينة

                           385 – 1  

  ــــــــ   +1                      

                             15000  

   مفردة375.24= حجم العينة 

  :نقرب الكرس ألقري رقم صحيح فيصبح 

  . مفردة 376= حجم العينة 

  تحديد نسبة الخطأ ىف حجم العينة

عني من األفراد وىف هـذه الحالـة التـى يحـدد فيهـا قد يقرر الباحث إجراء دراسته عىل عدد م

الباحث حجم العينة بطريقة تخمينية أو يفرض عليه من الجهة املـستفيدة بالدراسـة نجـده مييـل إىل 

محاولة تحديد نسبة الخطأ ىف حجم العينة حتى يطمنئ إىل أن البيانات سيحصل عليها واىل أن النتائج 

  .عاىل من الثقة التى سيتوصل إليها تتمتع مبستوى 

  :وتتحدد نسبة الخطأ ىف العينة وفق املعادلة التالية 

  

  ) ف – 1( ف                           

  ـــــــــ     ×Z= خطأ العينة 

  ن                             
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  :حيث 

Z : هام القيمة املعيارية عند مستوى ثقة معني وهى ىف جميع أحوال األبحاث تأخذ أحد رقمني :  

Z = 1.96 95 أو مستوى ثقة 0.05 عند مستوى داللة%  

Z = 2.58 95 أو مستوى ثقة 0.01 عند مستوى داللة%  

هى درجة االختالف بني مفردات املجتمع االحصاىئ وقد اصطلح العلامء عىل وضعها بقيمـة ثابتـة : ف 

  .ً دامئا 0.5= قيم ف  أى أن

  .عدد مفردات العينة : ن 

  :مثال 

 مفردة سحبت من مجتمع احصاىئ كبري العدد فام هـى نـسبة 600لدينا عينة حجمها إذا كان 

  .ىف البيانات % 95الخطأ املتوقعة ىف هذه العينة عند مستوى ثقة بنسبة 

  :الحل 

  

  ) ف – 1( ف                         

  ـــــــــ        ×Z= خطأ العينة 

   ن                              

  

  

                                  0.5 ) 1 – 0.5(   

  ــــــــــ    ×  1.96  =خطأ العينة 

                                     600  

  

  

  0.04 = 0.0204 × 1.96= خطأ العينة 

  %4 = 100 × 0.04= نسبة الخطأ املعيارى املتوقعة 
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  متارين

  

 مفـردة إذا علمـت أن مـستوى الثقـة 20000أوجد حجم عينة مـن مجتمـع إحـصايئ حجمـه  -1

  ؟% 95املطلوب توافره ىف البيانات هو 

 مفـردة إذا علمـت أن مـستوى الثقـة 30000أوجد حجم عينة مـن مجتمـع إحـصايئ حجمـه  -2

  ؟% 95املطلوب توافره ىف البيانات هو 

 مفـردة إذا علمـت أن مـستوى الثقـة 50000أوجد حجم عينة مـن مجتمـع إحـصايئ حجمـه  -3

  ؟% 95فره ىف البيانات هو املطلوب توا

 مفردة سحبت من مجتمع احصاىئ كبري العدد فام هـى نـسبة 800إذا كان لدينا عينة حجمها  -4

  .ىف البيانات % 95الخطأ املتوقعة ىف هذه العينة عند مستوى ثقة بنسبة 

 مفردة سحبت من مجتمع احصاىئ كبري العدد فام هـى نـسبة 400إذا كان لدينا عينة حجمها  -5

  .ىف البيانات % 95املتوقعة ىف هذه العينة عند مستوى ثقة بنسبة الخطأ 
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  الفصل الرابع

  تبويب وعرض البيانات

   .العرض الجدوىل للبيانات اإلحصائية: أوالً 

 .تبويب البيانات الخام ىف جدول تكرارى بسيط  -

 .تبويب البيانات ىف جدول تكرارى ذو فئات  -

.رارى املتجمع الصاعد تبويب البيانات ىف الجدول التك -

  .الهابطتبويب البيانات ىف الجدول التكرارى املتجمع  -

   .الجدول املزدوج -

   .العرض البياىن للبيانات اإلحصائية: ًثانيا 

 .العرض البياىن للبيانات الغري مبوبة  -

  .طريقة األعمدة البيانية البسيطة  .1

 .طريقة املنحنى البياىن البسيط  .2

 .نكرس طريقة الخط البياىن امل .3

 .طريقة الدائرة البيانية  .4

 .طريقة األعمدة البيانية املتالصقة  .5

 .طريقة األعمدة البيانية املجزأة  .6

 .العرض البياىن للبيانات الغري مبوبة  -

  .املدرج التكرارى  .1

 .املضلع التكرارى  .2

 .املنحنى التكرارى  .3
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  :تبويب البيانات 

ىف جداول مناسبة وذلـك حتـى ) يانات الخام الب( يقصد بتبويب البيانات عرض هذه البيانات 

ميكن تلخيصها وفهمها واستيعابها واستنتاج النتائج منها ومقارنتها بغريهـا مـن البيانـات ، كـام يـسهل 

الرجوع إليها ىف صورة جداول دون االطالع عىل االستامرات األصلية التى قد تحمل أسامء أصحابها مام 

  .ية يخل مببدأ رسية البيانات اإلحصائ

بعد تجميع هذه البيانات الخـام ( الثانية  كام يعترب عرض وتبويب البيانات اإلحصائية الخطوة

وتـصنيف هـذه البيانـات وعرضـها بطريقـة  يلجـأ الباحـث إىل حـرصو ،يف مفهوم التحليل اإلحـصايئ) 

الظـواهر ، للتعرف عليها ووصفها ومقارنتها بغريهـا مـن  ًمخترصة تساعد عىل فهمها وتحليلها إحصائيا

  . اإلحصائية عن مجتمع الدراسة والخروج ببعض املدلوالت

  :عرض البيانات

وهنـاك . هذه البيانات وعىل الحقائق املطلوب إبرازها تتوقف طريقة عرض البيانات عىل نوع

  :البيانات اإلحصائية وهام  طريقتان أساسيتان لعرض وتبويب

  :العرض الجدوىل للبيانات اإلحصائية : أوالً 

بعد عملية تبويب وتعيني الصفات التى متيز املفردات ، ترصد النتائج ىف جـداول مناسـبة توضـح 

الشكل النهاىئ للمجموعات املميزة وتسمى هذه العملية التى يتم تجميع البيانات ىف مجموعـات مميـزة 

  :لتالية ًوتصنف البيانات اإلحصائية بوجه عام وفقا إلحدى القواعد ا ومتجانسة بعملية التصنيف

  تصنيف جغراىف .1

  .تصنيف تاريخى أو زمنى  .2

  .تصنيف نوعى أو وصفى  .3

  .تصنيف كمى  .4
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   :وميكن التمييز بني مجموعة أشكال من الجداول اإلحصائية نذكرها فيام يىل 

  :تبويب البيانات الخام ىف جدول تكرارى بسيط 

ًبـا ي فيـه مرتبـة ترتواملقصود بالجدول البسيط هو ذلك الجدول الذى يتم وضع قيم الـدرجات

ًتصاعديا ىف عموده األول أما العمود الثاىن فيسمى بعمود التكرار ويرصد فيـه عـدد مـرات تكـرار كـل 

  .درجة أو حدث 

  :مثال 

ًالبيانات التالية هى درجات حصل عليها عرشون طالبـا ىف مـادة اإلحـصاء االجتامعـي بالفرقـة 

  :األوىل قسم االجتامع ىف امتحان نهاية العام 

10  12  13  15  10  12  14  15  11  12  

15  12  10  12  13  15  12  13  10  14  

  ؟ واملطلوب تبويب هذه البيانات ىف جدول توزيع تكرارى بسيط

  :الحل 

يتم ترتيب البيانات دون تكرار تصاعديا ثم وضع هذه البيانات ىف العمود األول مـن الجـدول 

عالمات ىف العمـود الثـاىن أمـا العمـود الثالـث ثم وضع عدد مرات التكرار باستخدام ال) س ( وتسمى 

  ) .ك ( فيمثل التكرار ويرمز له بالرمز 

  

  ك  العالمات  س

10  ////  4  

11  /  1  

12  //// /   6  

13  ///  3  

14  //  2  

15  ////  4  

  20  مج
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  :مثال 

ع ىف العام ً طالبا ىف مادة اإلحصاء بالفرقة األوىل لقسم االجتام20البيانات التالية هى تقديرات 

   واملطلوب هو وضع هذه البيانات ىف جدول بسيط ؟2005/2006الجامعى 

  جيد  مقبول  جيد  جيد  مقبول  جيد
جيد 

  ًجدا
  جيد  مقبول

جيد 

  ًجدا

  ممتاز  جيد  ممتاز
جيد 

  ًجدا
  مقبول  جيد  جيد  ممتاز  جيد  مقبول

  :الحل 

  

  التكرار  التقدير

  5  مقبول

  9  جيد

  3  ًجيد جدا

  3  ممتاز

  20  املجموع

  

  :تبويب البيانات ىف جدول تكرارى ذو فئات 

  .قبل التعرض إىل إعداد هذا الجدول سنقوم أوالً بالتعرف عىل معنى الفئات وطرق كتابتها 

  :املقصود بالفئات 

ًالفئة هى مجموعة من البيانات متشابهة إىل حد كبري جدا ىف الصفات ، وىف حالة زيـادة عـدد 

حصول عليها من االستبيان ال ميكن استخدام الجداول البسيطة يف التعبري عن البيانات الخام التى يتم ال

هذه الحاالت وإال سنحتاج إىل مئات الصفحات ، وإمنا يـتم تقـسيم البيانـات إىل مجموعـات متقاربـة 

  .ومتشابهة ىف الصفات تسمى فئات 
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  :طرق كتابة الفئات 

  :يوجد عدة طرق لكتابة الفئات هى 

  : الطريقة األوىل

  :نذكر كال من الحد األدىن والحد األعىل للفئة كام بالجدول التاىل 

  

  ك  ف

10 -20  5  

20 -30  20  

30 -40  50  

40 -50  25  

  

وهذه الطريقة معيبـة ألن  ) 30 رشطة 20( وليس  ) 30 إىل 20 من( وتنطق الفئة األوىل مثالً 

 أى فئـة ينتمـى إىلهذه الحالـة ال نعـرف نهاية الفئة األوىل هى نفسها بداية الفئة الثانية وهكذا وىف 

  .هذا الرقم 

  : الطريقة الثانية

نذكر كال من الحد األدىن والحد األعىل للفئة ولكن نقوم برتك فاصل مقـدراه الواحـد الـصحيح 

  .بني نهاية الفئة األوىل وبداية الفئة الثانية وهكذا كام بالجدول التاىل 

  

  ك  ف

10 -19  5  

20 -29  20  

30 -39  50  

40 -49  25  
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  .ويعاب عىل هذه الطريقة أنها ال تصلح ىف حالة البيانات التى تحتوى عىل كسور 

  : الطريقة الثالثة

 20 أقل مـن إىل 10( نذكر الحد األدىن فقط للفئة ونضع بعده رشطة وتنطق الفئة األوىل مثالُ 

  .هذه الطريقة تصلح لكافة الظواهرو) 

  ك  ف

10-  5  

20-  20  

30-  50  

40-  25  

  : الطريقة الرابعة

 20أكرث من صفر اىل  (  مثالًنذكر الحد األعىل فقط للفئة ونضع قبله رشطة وتنطق الفئة األوىل

ًالظواهر أيضا ولكنها أقل شيوعا وهذه الطريقة تصلح لكافة )  ً.  

  ك  ف

-20  5  

-30  20  

-40  50  

-50  25  
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  : ذو الفئات التكراريخطوات بناء جدول التوزيع 

   أصغر قيمة–أكرب قيمة = حساب املدى  .1

  )ن( لو 3.3= حساب عدد الفئات  .2

  عدد الفئات / املدى = حساب طول الفئة  .3

اختيار بداية الفئة األوىل أى الحد األدىن لها مساوى ألقـل قيمـة موجـودة بالبيانـات أو أقـل  .4

  . الصفرية لتسهيل الحسابات بعد ذلك األرقامبقليل منها فمثالً تكون من 

  .ناء الجدول ووضع العالمات التى متثل التكرار ب .5

  :مثال 

ًقام باحث بجمع بيانات متثل درجات اختبار مادة الحاسـب اآلىل لخمـسني طالبـا مـن طـالب 

  :املرحلة الثانية من الثانوية العامة ىف الجدول التاىل 

70  55  51  42  57  

45  60  47  63  53  

33  65  39  82  55  

64  58  61  65  42  

50  52  53  45  55  

25  36  59  63  39  

65  45  49  54  64  

75  42  41  52  78  

30  35  25  48  26  

20  40  55  46  88  

  ؟يع تكرارى ذو فئات للجدول السابق جدول توزإعدادواملطلوب هو 

  :الحل 

  68 = 20 – 88=  أصغر قيمة –أكرب قيمة = املدى  

  50(لو  × 3.3) = ن(لو  × 3.3= عدد الفئات ( 

                   =3.3 × 1.699 = 5.6  

  نقرب عدد الفئات ألقرب رقم صحيح فتكون 
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 7= عدد الفئات   

  9.7 = 7 / 68= عدد الفئات / املدى = طول الفئة 

  نقرب طول الفئة ألقرب رقم صحيح فتصبح 

 10= طول الفئة   

  20= نختار بداية الفئة األوىل وهو أصغر رقم 

  نبدأ ىف بناء الجدول كالتاىل: 

  التكرار  العالمات  لفئاتا

20-  ////  4  

30-  //// /   6  

40-  //// //// //  12  

50-  //// //// ////  14  

60-  //// ////  9  

70-  ///  3  

80 -90  //  2  

  50  املجموع

  : املتجمع الصاعد التكراريتبويب البيانات ىف الجدول 

ة عىل جميع التكـرارات الـسابقة لهـا ويقصد بالتكرار املتجمع الصاعد هو تجميع تكرار كل فئ

  .رات  مساوى ملجموع التكرااألخريةبحيث يكون مجموع التكرار التصاعدى للفئة 

  :مثال 

  .من نفس بيانات املثال السابق كون جدول التكرار املتجمع الصاعد
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  :الحل 

لتوزيع بنفس الخطوات السابقة نكون جدول التوزيع التكرارى ذو الفئات ومنه نكون جدول ا

  :التكرارى املتجمع الصاعد كالتاىل 

  

  )ص.م.ك(التكرار املتجمع الصاعد   حدود الفئات

  صفر  20أقل من 

  4  30أقل من 

  10  40أقل من 

  22  50أقل من 

  36  60أقل من 

  45  70أقل من 

  48  80أقل من 

  50  90أقل من 

  

  :تبويب البيانات ىف الجدول التكرارى املتجمع الهابط 

بالتكرار املتجمع الهابط هو تجميع تكرار كل فئة عـىل جميـع التكـرارات التاليـة لهـا ويقصد 

  .ة األوىل مساوى ملجموع التكرارات بحيث يكون مجموع التكرار التنازىل للفئ

  :مثال 

  ون جدول التكرار املتجمع الهابط من نفس بيانات املثال السابق ك

  :الحل 

توزيع التكرارى ذو الفئات ومنه نكون جدول التوزيع بنفس الخطوات السابقة نكون جدول ال

  :التكرارى املتجمع الصاعد كالتاىل 
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  )هـ.م.ك (الهابطالتكرار املتجمع   حدود الفئات

  50   فأكرث20

  46   فأكرث30

  40   فأكرث40

  28   فأكرث50

  14   فأكرث60

  5   فأكرث70

  2   فأكرث80

  صفر   فأكرث90

  الجدول املزدوج 

لجدول الذى يربط بني متغريين ىف نفس الوقت وكل متغري منهم لـه فئاتـه فيـتم بنـاؤه وهو ا

  : عدة خطوات هى بإتباع

  تحديد املتغريين .1

  تحديد املتغري املستقل واملتغري التابع  .2

  تحديد فئات كل من املتغريين .3

 التـابع ًتكوين الجدول بحيث يحتل املتغري املستقل أعىل الجدول أى يكون أفقيا أمـا املتغـري .4

   ً.ى يكون عمودياأفيحتل الجزء األسفل 

  .وضع العالمات التى متثل التكرار .5

  . كتابة الجدول باألرقام إعادة .6

  :مثال 

الجدول التاىل يوضح البيانـات التـى حـصل باحـث ىف دراسـة بـني النـوع و مـشاهدة الـربامج 

  : عىل النحو التاىلالثانويالتعليمية ملجموعة من طالب الصف الثالث 
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  مشاهدة الربامج  النوع  مشاهدة الربامج  النوع

  ال يشاهد  ذكر  يشاهد  ذكر

  ال يشاهد  أنثى  يشاهد  ذكر

  يشاهد ال  أنثى  يشاهد  أنثى

  يشاهد  أنثى  ال يشاهد  ذكر

  يشاهد  ذكر  يشاهد  أنثى

  يشاهد  ذكر  ال يشاهد  أنثى

  ال يشاهد  ذكر  ال يشاهد  أنثى

  ال يشاهد  ذكر  ال يشاهد  ذكر

  يشاهد  أنثى  ديشاه  ذكر

  ال يشاهد  أنثى  ال يشاهد  أنثى

) النوع ومشاهدة الـربامج التعليميـة (واملطلوب تكوين الجدول املزدوج للعالقة بني املتغريين 

  ؟

  :الحل 

  ) مشاهدة الربامج التعليمية –النوع ( املتغريين  )1

  .املتغري املستقل هو النوع واملتغري التابع هو مشاهدة الربامج التعليمية  )2

   )إناث –ذكور ( فئات املتغري النوع هى  )3

   )  ال يشاهد– ديشاه( فئات املتغري مشاهدة الربامج التعليمية  )4

ًتكوين الجدول بحيث يحتل املتغري املستقل أعىل الجدول أى يكون أفقيا أما املتغري  )5

  .ًالتابع فيحتل الجزء األسفل اى يكون عموديا 

  :كالتاىل 

  النوع

  لربامج التعليميةمشاهدة ا
  إناث  ذكور

  يشاهد

  ال يشاهد
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  . وضع العالمات -5

  النوع

  مشاهدة الربامج التعليمية
  إناث  ذكور

  ////  ////  يشاهد

  / ////  ////  ال يشاهد

  

  . إعادة كتابة الجدول باألرقام -6

  النوع

  مشاهدة الربامج التعليمية
  مج  إناث  ذكور

  9  4  5  يشاهد

  11  6  5  ال يشاهد

  20  10  10  مج

  

  العرض البياين للبيانات اإلحصائية : ً ثانيا 

 ىف شكل يسهل منـه اإلحصائية مبثابة تلخيص للبيانات اإلحصائيةعترب العرض البياىن للبيانات ي

الدراسة ، وتختلف طرق عرض البيانات املبوبـة عـن البيانـات الغـري  استيعاب خصائص موضوع بحث

  -:ها بالتفصيل فيام يىل تعرض لكل منمبوبة ، وسن

  :العرض البياىن للبيانات الغري مبوبة : أوالً 

 فئات وهناك عـدة طـرق بهاواملقصود بالبيانات الغري مبوبة تلك البيانات املفردة أى ال يوجد 

  .لعرض البيانات الغري مبوبة 

  :طريقة األعمدة البيانية البسيطة ) 1( 

يم املتغري أما محـور الـصادات ميثـل القيمـة املقابلـة وىف هذه الطريقة ميثل محور السينات ق

  .ثل قيمة املتغري ميلقيمة املتغري ويتم رسم عمود حول املتغري وارتفاعه 
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  :مثال 

 واملطلوب عرض كلية اآلداب جامعة املنصورةبعض أقسام أعداد الطالب بالجدول التاىل يوضح 

  لبسيطة ؟هذه البيانات باستخدام طريقة األعمدة البيانية ا

  الفلسفة  الجغرافيا  اإلعالم  االجتامع  التاريخ  القسم

  550  350  400  500  650  عدد الطالب

  ر

  :طريقة املنحنى البياىن البسيط ) 2(

وىف هذه الطريقة ميثل محور السينات املتغري أمـا محـور الـصادات ميثـل قيمـة املتغـري ويـتم 

ور الصادات ثـم ور السينات والقيمة املقابلة عىل محتوقيع نقاط بني كل قيمة من قيم املتغري عىل مح

  .خط منحنى باليد يتم توصيل تلك النقاط ب
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  :مثال 

 واملطلوب عرض كلية اآلداب جامعة املنصورة الطالب ببعض أقسام أعدادالجدول التاىل يوضح 

  هذه البيانات باستخدام طريقة املنحنى البياين البسيطة؟

  الفلسفة  الجغرافيا  اإلعالم  االجتامع  التاريخ  القسم

  550  350  400  500  650  عدد الطالب

  :طريقة الخط البياىن املنكرس ) 3(

وىف هذه الطريقة ميثل محور السينات املتغري أمـا محـور الـصادات ميثـل قيمـة املتغـري ويـتم 

ور الصادات ثـم توقيع نقاط بني كل قيمة من قيم املتغري عىل محور السينات والقيمة املقابلة عىل مح

  . بخط منكرس باستخدام املسطرة تلك النقاطيتم توصيل 

  :مثال 

 واملطلوب عرض كلية اآلداب جامعة املنصورة الطالب ببعض أقسام أعدادالجدول التاىل يوضح 

  هذه البيانات باستخدام طريقة الخط البياين املنكرس؟
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  الفلسفة  الجغرافيا  اإلعالم  االجتامع  التاريخ  القسم

  550  350  400  500  650  عدد الطالب

  :طريقة الدائرة البيانية ) 4(

وىف هذه الطريقة يتم رسم دائرة ثم نحسب زاوية قطاع كل قيمة عىل حدة ونقوم برسم تلك 

  . حتى تنتهى الدائرةالزاوية داخل الدائرة

  :ونحسب زاوية قطاع الجزء من العالقة 

  التكرار الفعىل للجزء

  360 ×  ـــــــــــــــــــــــ    =لجزء زاوية قطاع ا

  مجموع التكرارات

  :مثال 

 واملطلوب عرض كلية اآلداب جامعة املنصورة الطالب ببعض أقسام أعدادالجدول التاىل يوضح 

  هذه البيانات باستخدام طريقة الدائرة البيانية ؟
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  الفلسفة  رافياالجغ  اإلعالم  االجتامع  التاريخ  القسم

  550  350  400  500  650  عدد الطالب

  :الحل 

 550+350+400+500+650= نحسب مجموع التكرارات 

  2450= مجموع التكرارات 

650  

5 95.5 = 360×  ــــــــ   =زاوية قطاع التاريخ 

  2450  

   500  

5 73.5 = 360 × ـــــــ   =زاوية قطاع االجتامع 

2450 

400  

5 58.7 = 360×     ــــــــ    =اإلعالمزاوية قطاع 

2450  

350  

5 51.4 = 360 × ــــــــ  =زاوية قطاع الجغرافيا 

2450  

550   

5 80.8 = 360 × ـــــــــ  =زاوية قطاع الفلسفة 

2450  
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  :طريقة األعمدة البيانية املتالصقة ) 5(

 بطريقة األعمـدة البيانيـة املتجـاورة وهـى تـشبه طريقـة العمـدة أيضالطريقة تسمى هذه ا

  .البيانية البسيطة ولكن يتم رسم عدد من األعمدة متالصقة ميثل كل منهم احد قيم املتغري 

  :مثال 

 واملطلوب عرض كلية اآلداب جامعة املنصورة الطالب ببعض أقسام أعدادالجدول التاىل يوضح 

  استخدام طريقة األعمدة البيانية املتالصقة ؟هذه البيانات ب

  الفلسفة  الجغرافيا  اإلعالم  االجتامع  التاريخ  القسم

  300  250  300  250  300  طالب

  600  300  500  300  200  طالبة
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  :الحل 

  :طريقة األعمدة البيانية املجزأة ) 6(

سم عمود ميثل القيمة األوىل هذه الطريقة تشبه طريقة األعمدة البيانية البسيطة ولكن يتم ر

 الثـاىن هـى نهايـة العمـود للمتغري ثم يليه أو يرتفعه عمود بباقى قيمة املتغري وتكـون باديـة العمـود

   .األول

  :مثال 

 واملطلوب عرض كلية اآلداب جامعة املنصورةالجدول التاىل يوضح أعداد الطالب ببعض أقسام 

  يانية املجزأة ؟هذه البيانات باستخدام طريقة األعمدة الب

  الفلسفة  الجغرافيا  اإلعالم  االجتامع  التاريخ  القسم

  300  250  300  250  300  طالب

  600  300  500  300  200  طالبة
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  :الحل 

  :العرض البياىن للبيانات املبوبة : ًثانيا 

يانـات واملقصود بالبيانات املبوبة تلك البيانات املقسمة إىل فئات وهناك عدة طرق لعـرض الب

  .املبوبة 

  :املدرج التكرارى ) 1(

، بحيـث يكـون د لكل فئـة وتكرارهـاأحد طرق عرض البيانات املبوبة حيث يتم تخصيص عمو

طول الفئة هى قاعدة العمود والتكرار هو ارتفاع العمود ، ويفضل ترك فـراغ كـاف قبـل الفئـة األوىل 

   .مود فيكون هو مركز الفئة صف العتوفراغ آخر بعد الفئة األخرية ، أما بالنسبة ملن
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  :مثال 

  ًاعرض لهذا الجدول بيانيا باستخدام املدرج التكرارى ؟

  -45  -40  -35  -30  -25  -20  فئات العمر

  3  7  11  9  6  2  عدد العامل

  :الحل 

  مركز الفئة  ك  ف

20-  2  22.5  

25-  6  27.5  

30-  9  32.5  

35-  11  37.5  

40-  7  42.5  

45-  3  47.5  
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  :ضلع التكرارى امل) 2(

تخصص لكل فئة وتكرارها نقطة ، بحيث يكون االحـداىث الـسينى لهـا هـو مركـز الفئـة بيـنام 

االحداىث الصادى لها هو التكرار ، نفرتض فئة سابقة للفئة األوىل وفئة الحقة للفئة األخرية وتكـرار كـل 

  .منهام صفر ، ثم نوصل كل نقطتني متتاليتني بخط مستقيم باملسطرة 

  : حوظة مل

  .مساحة الشكل تحت املضلع التكرارى= مساحة الشكل تحت املدرج التكرارى 

  :مثال 

  ًاعرض لهذا الجدول بيانيا باستخدام املضلع التكرارى ؟

  -45  -40  -35  -30  -25  -20  فئات العمر

  3  7  11  9  6  2  عدد العامل

  :الحل 
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  :املنحنى التكرارى ) 3( 

  .ريقة السابقة نوصل كل نقطتني متتاليتني مبنحنى باليد بعد رصد النقاط كام ىف الط

  :مثال 

  ًاعرض لهذا الجدول بيانيا باستخدام املنحنى التكرارى ؟

  -45  -40  -35  -30  -25  -20  فئات العمر

  3  7  11  9  6  2  عدد العامل

  :الحل 
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متارين 

:حصل عدد من الطالب ىف مادة اإلحصاء عىل الدرجات التالية  -1

2 1  3 2  435 4 45

4352361473

1424356237

  .تكوين جدول تكرارى بسيط لهذه الدرجات : املطلوب

 وضـعها ىف طالبـا ىف مـادة علـم الـنفس واملطلـوب متثل البيانات التالية تقـديرات عـرشون -2

 . جدول تكرارى بسيط لتلك التقديرات 

 ممتاز لمقبو جدا جيد مقبول جيد

جدا جيد جيد ضعيف جيد مقبول

 جيد ممتاز مقبول ضعيف جيد

جدا جيد جيد مقبول جيد مقبول

جدول تكرارى  وضع هذه الدرجات ىف واملطلوب ىف اختبار ذكاء ،  طالبا50 درجات هذه -3

 .للفئات 

25373537552740333928

34294436225129512829

33421536412025384732

15272733461016  341814

46211936191724212716
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: االختبارات  طالبا ىف أحد50  التالية متثل درجاتدرجاتال -4

4546657565

5789766566

7687945335

6776776885

5877467664

   .وضع هذه الدرجات ىف جدول تكرارى للفئات : املطلوبو 

: الدرجات التالية  طالبا ىف اختبار ذكاء عىل80حصل  -5 

18454623461120303846

25361328492925333947

16481525511921324350

375527293713  27354149

48121727501823214551

50281426381426374252

36261630472822344453

19202224351229314048

 : املطلوبو

 ىف جدول تكرارى للفئات بحيث يكون عدد الفئات وضع هذه الدرجات. 

  تكوين جدول التكرار املتجمع الصاعد. 

  تكوين جدول التكرار املتجمع الهابط.  
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  : ىف مجموعة من التخصصات الكلية أعداد الكتب مبكتبة  الجدول التاىل ميثل-6

  الجغرافيا  اللغة العربية  التاريخ  علم النفس  علم االجتامع  التخصص

  300  600  400  350  550  عدد الكتب

  :ًعرض هذه الجدول بيانيا باستخدام الطرق التالية واملطلوب 

  األعمدة البيانية البسيطة. 

  البياينالخط.  

 الخط املنكرس.  

  الدائرة البيانية. 

.  الجدول التاىل ميثل أعداد الذكور واإلناث ببعض إدارات أحد الهيئات الحكومية -7

  املعاشات  اإلحصاء  الصيانة  الشئون اإلدارية  اإلدارة

  10  30  20  10  عدد الذكور

  50  60  5  20  عدد اإلناث
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  :ًواملطلوب عرض هذه الجدول بيانيا باستخدام الطرق التالية 

  األعمدة البيانية املتالصقة. 

  األعمدة البيانية املجزأة. 

: الجدول التاىل ميثل فئات درجات مجموعة من الطالب ىف اختبار للتحصيل وتكراراتهم -8

-40 -35 -30 -25 -20 -15 -10  -5 الفئات

10138912567التكرار

  :التالية ًواملطلوب هو عرض هذا الجدول بيانيا باستخدام الطرق 

  املدرج التكرارى. 

  املضلع التكرارى. 

  املنحنى التكرارى.  
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  الفصل الخامس

  مقاييس النزعة املركزية

   .الوسط الحسايب : أوالً

   .الوسيط: ًثانيا 

   .املنوال: ًثالثا 

  .العالقة بني الوسط والوسيط واملنوال : ًرابعا 

  .النزعة املركزيةتحديد التواء التوزيع من مقاييس  : ًخامسا
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  مقاييس النزعة املركزية

إن األسلوب البياين يف تحليل ودراسة الظواهر لتحديد الخصائص واالتجاهات والعالقـات 

، يعتمد يف دقته عىل دقة التمثيل البياين نفسه وبذلك رمبا تختلف الخصائص من رسـم إىل آخـر 

 القياس الكمي، حيث يـستخدم الباحـث لنفس الظاهرة، وعليه فإنه من األفضل اللجوء إىل طرق

  .يقة الرياضية يف القياسالطر

فالهدف األسايس من استخدام مقاييس النزعة املركزية ومقـاييس التـشتت هـو تلخـيص 

البيانات يف محاولة أخرى لوصفها عن طريق التعرف عىل مركزها ومقدار تشتت البيانـات حـول 

ل هذين املؤرشين يتمكن الباحث مـن فهـم أبعـاد ومن خال) درجة تجانس البيانات(هذا املركز 

  .الظاهرة قيد الدراسة

وســط الحــسايب ال بالدراســة إليهــا ســنتعرض التــيومــن أهــم مقــاييس النزعــة املركزيــة 

) الغـري مبوبـة(من البيانات املفردة والوسيط واملنوال ، كام سنتعرض بالدراسة لحساب كل منهم 

  .ومن البيانات املبوبة 

  )املتوسط (سط الحساىبالو: أوالً 

الوسط الحسايب ملجموعة من القيم هو القيمة التى لو أعطيت لكل مفردة ىف املجموعة لكـان 

  .ِمجموع قيم املفردات الجديدة مساو ملجموع قيم املتغريات األصلية 

ــددها  ــىل ع ــسوما ع ــشاهدات مق ــيم امل ــوع ق ــه مجم ــضا بأن ــرف أي ــالرمزوًويع ــه ب ــز ل   يرم

  ) م ( أو بالرمز  )/س ( 

  )املفردة ( حساب الوسط الحساىب من البيانات الغري مبوبة 

       

  :يحسب املتوسط الحساىب من البيانات الغري مبوبة من العالقة التالية

  مجـ س               

  ـــــــ=  م  = /س

  ن              
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  -:حيث 

  الوسط الحساىب= م  = /س

  مجموع= مجـ 

  القيمة= س 

  عدد األفراد= ن 

  -:مثال 

  : والتي كان بياناتهم كالتاىل اإلحصاء مادة يف طالب 8احسب الوسط الحساىب لدرجات 

2 – 3 – 5 – 6 – 7 – 8 – 8 – 9  

  :الحل 

       

          2+3+5+6+7+8+8+9     48   

   درجات6= ــــــــ=  ـــــــــــــــــــــــــــ=  /س

           8         8  

  

   من البيانات املبوبةحساب الوسط الحساىب 

   :هىمن البيانات املبوبة لحساب املتوسط الحساىب توجد ثالث طرق 

  

    الوسط الحساىب بطريقة مراكز الفئات-1

        

  )ك × س ( مجـ      

  ــــــــــ = /س

  مجـ ك   

  -:حيث 

  الوسط الحساىب = /س

  مجموع= مجـ 

  2) / لتالية بداية الفئة ا+ بداية الفئة = ( مركز الفئة = س 

  التكرار= ك 
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  :مثال 

الجدول التاىل يوضح العالقة بني فئات الدخل بأحد املصانع وعدد العامل واملطلوب من واقـع 

  . بيانات الجدول حساب الوسط الحساىب بطريقة مراكز الفئات 

  800-700  -600  -500  -400  -300  -200  -100  فئات الدخل

  6  8  16  28  20  12  10  عدد العامل

  :لحل ا

  :نكون الجدول التاىل 

  ك× س   س  ك  ف

100-  10  150  1500  

200-  12  250  3000  

300-  20  350  7000  

400-  28  450  12600  

500-  16  550  8800  

600-  8  650  5200  

700-800  6  750  4500  

  42600  مج  100  مج

  

        

           42600  

   جنيه426=   ـــــــــــــ = /س

            100  

    الوسط الحساىب بطريقة االنحرافات-2

  

  )ك × ح ( مجـ              

  ــــــــــــ+  أ  =/س

  مجـ ك          
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  -:حيث 

  الوسط الحساىب = /س

  مجموع= مجـ 

   أ-س = االنحراف = ح 

  التكرار= ك 

  مركز الفئة التى يقابلها أكرب تكرار= أ 

  :مثال 

العالقة بني فئات الدخل بأحد املصانع وعدد العامل واملطلوب من واقـع الجدول التاىل يوضح 

  .بيانات الجدول حساب الوسط الحساىب بطريقة االنحرافات 

  800- 700  -600  -500  -400  -300  -200  -100  فئات الدخل

  6  8  16  28  20  12  10  عدد العامل

  :الحل 

  :نكون الجدول التاىل 

  ك× ح   ح  س  ك  ف

100-  10  150   -300   -3000  

200-  12  250   -200   -2400  

300-  20  350   -100   -2000  

  صفر  صفر  450  28  -400

500-  16  550  100  1600  

600-  8  650  200  1600  

700 -800  6  750  300  1800  

  2400-     مج  100  مج
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              -2400   

  يه جن426 = 24 – 450=  ــــــ  +450 = /س

             100  

  الوسط الحسايب بطريقة االنحرافات املخترصة-3

  )ك  × /ح( مجـ       

  ل×  ــــــــــــــ + أ  =/س

  مجـ ك   

  -:حيث 

  الوسط الحساىب = /س

  مجموع= مجـ 

  ل) /  أ –س (  =االنحراف املخترص  = /ح

  التكرار= ك 

  رمركز الفئة التى يقابلها أكرب تكرا= أ 

  طول الفئة= ل 

  :مثال 

الجدول التاىل يوضح العالقة بني فئات الدخل بأحد املصانع وعدد العامل واملطلوب من واقـع 

  . بيانات الجدول حساب الوسط الحساىب بطريقة االنحرافات املخترصة 

  800- 700  -600  -500  -400  -300  -200  -100  فئات الدخل

  6  8  16  28  20  12  10  عدد العامل
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  :حل ال

  :نكون الجدول التاىل 

  ك × /ح  /ح  س  ك  ف

100-  10  150   -3   -30  

200-  12  250   -2   -24  

300-  20  350   -1   -20  

  صفر  صفر  450  28  -400

500-  16  550  1  16  

600-  8  650  2  16  

700 -800  6  750  3  18  

  24-     مج  100  مج

             -24  

  426 = 24 – 450=  100×  ــــــ  +450 = /س

      100  

  . جنيه 426 = /س

الوسيط : ًثانيا  

ًتـصاعديا أو ًترتيبـا يعرف الوسيط عىل أنه القيمة التى تتوسط مجموعة من القـيم إذا رتبـت 

  .ًتنازليا 

  )املفردة ( حساب الوسيط من البيانات الغري مبوبة 

  :لغري مبوبة عىل عدد تلك البيانات فهناك حالتان هام يعتمد حساب الوسيط من البيانات ا

  )ن فردية ( إذا كان عدد املفردات فردى ) 1 (

  :يوجد رقم واحد ميثل الوسيط ويحسب ترتيبه من العالقة

  2) / 1+ن( 
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: مثال 

  احسب الوسيط من البيانات التالية

20 – 12 – 15 – 10 – 40 – 80 – 61  

  :الحل 

: نرتب تصاعدي أوالً 

10  12  15  20  40  61  80  

   .الرابع، ترتيب الوسيط هو  4 = 2 ) / 1 + 7= ( نحسب ترتيب الوسيط 

   .20= الوسيط 

   )ن زوجيه ( إذا كان عدد املفردات زوجى ) 2(

يوجد رقمني ميثالن الوسيط ويحسب عن طريق إيجاد الوسط الحساىب لهـام ويحـسب ترتيبـه 

   :من العالقة

  } 1+  2/  ، ن 2/ ن  {

: مثال 

   :احسب الوسيط من البيانات التالية

15 – 12 – 15 – 14 – 18 – 20 – 33 - 40  

  :الحل 

: نرتب تصاعدي أوالً 

12  14  15  15  18  20  33  40  

، ترتيــب الوسـيط الرابــع والخــامس  ) 5 ، 4) = ( 1 + 8/2 ، 8/2( =نحـسب ترتيــب الوسـيط 

  .بهام الرابع والخامس وقيمة الوسيط متوسط القيمتني اللتان ترتي

. 16.5 = 2 ) / 18 + 15= ( الوسيط 
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  حساب الوسيط من البيانات املبوبة 

  : هى يوجد خمس طرق لحساب الوسيط من البيانات املبوبة

    الوسيط باستخدام الجدول التكرارى املتجمع الصاعد-1

  ك م ص السابق –ترتيب الوسيط          

    ل  ×  ـــــــــــــــــــــــــــــــ+ الحد األدىن للفئة الوسيطية  = الوسيط

   ك م ص السابق–ك م ص الالحق              

  -:حيث 

  2/ مجـ ك = ترتيب الوسيط 

  ابق للفئة الوسيطية الس الصاعدالتكرار املتجمع= ك م ص السابق 

   الالحق للفئة الوسيطية  الصاعدكرار املتجمعالت= ك م ص الالحق 

  .طول الفئة = ل 

  :مثال 

الجدول التاىل يوضح العالقة بني فئات الدخل بأحد املصانع وعدد العامل واملطلوب من واقـع 

  . بيانات الجدول حساب الوسيط باستخدام جدول التكرار املتجمع الصاعد 

  70-60  -50  -40  -30  -20  فئات الدخل

  10  30  100  40  20  عاملعدد ال

  :الحل 

  :نكون الجدول التاىل 

  ك م ص  الدنيا للفئات الحدود  ك  ف

  صفر  20أقل من   20  -20

  20  30أقل من   40  -30

  ك م ص السابق  60  40أقل من   100  -40  الحد األدىن

  ك م ص الالحق  160  50أقل من   30  -50  الحد األعىل

  190  60أقل من   10  70- 60

  200  70أقل من   200  مج
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  100 = 200/2= ثم نحسب ترتيب الوسيط 

 عن القيمتني التى ينحرص بينهام ترتيب الوسـيط فنجـد أن) ك م ص ( ثم نبحث داخل عمود 

  . ) 160 – 60(  محصورة بني 100 =قيمة ترتيب الوسيط 

 100 – 60   400  

  44 = 4 + 40=  ـــــ ــــ+ 40 = 10×  ــــــــــــ+  40  =الوسيط

      160 – 60     100  

  الوسيط باستخدام الجدول التكرارى املتجمع الهابط-2

   ك م هـ الالحق–ترتيب الوسيط     

    ل × ــــــــــــــ ــــــــــــــــــ-الحد األعىل للفئة الوسيطية  = الوسيط

  الالحق هـ ك م – السابق هـك م                 

  -:حيث 

  2/ مجـ ك = ترتيب الوسيط 

ع الهابط السابق للفئة الوسيطية التكرار املتجم= ك م هـ السابق 

  ع الهابط الالحق للفئة الوسيطية التكرار املتجم= ك م هـ الالحق 

  .طول الفئة = ل 

  :مثال 

الجدول التاىل يوضح العالقة بني فئات الدخل بأحد املصانع وعدد العامل واملطلوب من واقـع 

  . بيانات الجدول حساب الوسيط باستخدام جدول التكرار املتجمع الهابط 

  70- 60  -50  -40  -30  -20  فئات الدخل

  10  30  100  40  20  عدد العامل
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  :الحل 

  :نكون الجدول التاىل 

  ك م ص  العليا للفئات الحدود  ك  ف

  200   فأكرث20  20  -20

  180   فأكرث30  40  -30

  ك م هـ السابق  140   فأكرث40  100  -40  الحد األدىن

  ك م هـ الالحق  40   فأكرث50  30  -50  الحد األعىل

  10   فأكرث60  10  70- 60

  صفر   فأكرث70  200  مج

  100 = 200/2= ثم نحسب ترتيب الوسيط 

عن القيمتني التى ينحرص بينهام ترتيب الوسـيط فنجـد أن ) ك م هـ ( خل عمود ثم نبحث دا

  ) 140 – 40( محصورة بني 100

 100 – 40     600  

  44 = 6 - 50 = ـــــــــ  - 50 = 10 × ــــ ـــــــ- 50  =الوسيط

   140 – 40     100  

  سم من الجدول التكراري املتجمع الصاعد الوسيط بالر-3

  :مثال 

الجدول التاىل يوضح العالقة بني فئات الدخل بأحد املصانع وعدد العامل واملطلوب من واقـع 

  . بيانات الجدول حساب الوسيط بالرسم من جدول التكرار املتجمع الصاعد 

  70- 60  -50  -40  -30  -20  فئات الدخل

  10  30  100  40  20  عدد العامل

  :الحل 
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  :نكون الجدول التاىل 

ثم نرسم حدود الفئات عىل محور السينات والتكـرار املتجمـع الـصاعد عـىل محـور الـصادات ونقـوم 

  . بينها بخط منحنى باليد كام بالشكل بتوقيع جميع النقاط ونوصل

نوقـع هـذه النقطـة عـىل محـور  و100 = 200/2 = 2/ مجــ ك = ثم نحسب ترتيب الوسيط 

 عمـود مـن نقطـة التقـاطع بإسقاط نقطة نقوم يفالصادات ونرسم منها خط مستقيم ليقطع املنحنى 

  . محور السينات لنحصل عىل قيمة الوسيط عندها إىل لليص

   .44= ط الوسي

  ك م ص  الدنيا للفئات الحدود

  صفر  20أقل من 

  20  30أقل من 

  60  40أقل من 

  160  50أقل من 

  190  60أقل من 

  200  70أقل من 
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   الوسيط بالرسم من الجدول التكراري املتجمع الهابط-4

  :مثال 

الجدول التاىل يوضح العالقة بني فئات الدخل بأحد املصانع وعدد العامل واملطلوب من واقـع 

  . بيانات الجدول حساب الوسيط بالرسم من جدول التكرار املتجمع الهابط 

  70- 60  -50  -40  -30  -20  فئات الدخل

  10  30  100  40  20  د العاملعد

  :الحل 

  :نكون الجدول التاىل 

  ك م هـ  العليا للفئات الحدود

  200   فأكرث20

  180   فأكرث30

  140   فأكرث40

  40   فأكرث50

  10   فأكرث60

  صفر   فأكرث70
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 ونوقـع هـذه النقطـة عـىل محـور 100 = 200/2 = 2/ مجـ ك =  ثم نحسب ترتيب الوسيط 

م منها خط مستقيم ليقطع املنحنى يف نقطة نقوم بإسقاط عمـود مـن نقطـة التقـاطع الصادات ونرس

  .ليصل إىل محور السينات لنحصل عىل قيمة الوسيط عندها 

   .44= الوسيط 

  ً والهابط معا  الوسيط بالرسم من الجدول التكراري املتجمع الصاعد-5

  :مثال 

 املصانع وعدد العامل واملطلوب من واقـع الجدول التاىل يوضح العالقة بني فئات الدخل بأحد

  . ًبيانات الجدول حساب الوسيط بالرسم من جدول التكرار املتجمع الصاعد والهابط معا 

  70-60  -50  -40  -30  -20  فئات الدخل

  10  30  100  40  20  عدد العامل

  :الحل 
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  :ًنكون الجدولني الصاعد والهابط معا 

  ك م هـ  العليا للفئات الحدود              ك م ص  الدنيا للفئات الحدود

  200   فأكرث20              صفر  20أقل من 

  180   فأكرث30              20  30أقل من 

  140   فأكرث40              60  40أقل من 

  40   فأكرث50              160  50أقل من 

  10   فأكرث60              190  60أقل من 

  صفر   فأكرث70              200  70أقل من 

 عمود منها بإسقاطهذه النقطة لو قمنا يتقاطعا ىف نقطة اعد والهابط صبعد رسم املنحنيني ال

   .44= ًرأسيا عىل محور السينات نحصل عىل قيمة الوسيط 

نحصل عىل قيمة التقاطع ليقطع محور الصادات من نقطة  أفقيولو قمنا برسم خط مستقيم 

   .100= ترتيب الوسيط 
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  :املنوال : ًثالثا 

ًألكرث شيوعا أو تكرارااملنوال هو القيمة ا ً .  

  حساب املنوال من البيانات الغري مبوبة

رقم واحد يتم اختياره كمنـوال أمـا ىف حالـة تكـرار رقمـني بـنفس عـدد مـرات  حالة تكرار يف

ر ذو التكرار األكرب وىف حالـة ًالتكرار يتم اختيارهام معا كمنوال أما إذا زاد أحدهام عن اآلخر يتم اختيا

  .رقم يكون املنوال قيمته اليشء أو ال يوجد منوال تكرار أي عدم 

  -:احسب املنوال يف كل من الحاالت التالية : مثال 

  8= املنوال    12 - 8 – 10 – 8 – 9 – 8 – 7

  10= املنوال   10 – 12 – 15 – 10 – 12 - 10

  16 ، 15= املنوال   30 – 16 - 20 – 15 – 16 – 15

  ال يوجد= نوال امل   60- 50 – 140 – 40 – 30 – 20

  بوبةاملحساب املنوال من البيانات 

لحساب املنوال من البيانات املبوبة طريقتـان جربيتـان وطريقتـان بيانيتـان  أربعة طرقيوجد 

  .الرشح فيام يىل وسنتناولهام ب

   . بريسونالفروق ل املنوال بطريقة -أوالً 

  1 ف      

  ل× ــــــــ +  أ  =املنوال

  2ف + 1ف       

  :حيث

  .الحد ألدنة للفئة املنوالية واملقصود بدايتها = أ 

  1 ك–ك  = 1ف

  2 ك–ك  = 2ف

  تكرار الفئة املنوالية= ك 
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  تكرار الفئة التى تسبق الفئة املنوالية = 1ك

  تكرار الفئة التى تىل الفئة املنوالية = 2ك

  طول الفئة=  ل

  :مثال 

   :أوجد املنوال بطريقة بريسون من الجدول التاىل

  80- 70  -60  -50  -40  -30  -20  -10  فئات الدخل

  5  12  22  38  22  12  5  عدد العامل

  :الحل 

  ك  ف

10-  5  

20-  12  

  1ك  22  -30

  ك  38  -40  أ

  2ك  22  -50

60-  12  

70 -80  5  

ثم نحدد الفئة املنوالية من خالل أكرب رقم ىف عمود التكرار ثم نحدد الحد األدىن لهـذه الفئـة 

  ).2 ، ك1ك ، ك( دد ــثم نح،  40=  وهو أ و بدايتهاوه

  16 = 22 – 38 = 1 ك–ك =  1ف نحسب

  16 = 22 – 38 = 2 ك–ك =  2ف نحسب

    10= نحسب ل 

   :ثم نعوض ىف القانون

       16  

  10× ــــــــ +  40  =املنوال

       16 + 16  

  45 = 5 + 40= املنوال 
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  .ام طريقة الفروق لبريسون بيانيا باستخد املنوال -ًثانيا 

  :مثال 

   : من الجدول التاىلًبيانيا باستخدام طريقة الفروق لبريسونأوجد املنوال 

  80- 70  -60  -50  -40  -30  -20  -10  فئات الدخل

  5  12  22  38  22  12  5  عدد العامل

  :الحل 

 صـل حافتيـه بحـافتيونرسم الجدول السابق بالشكل التـاىل ثـم نبحـث عـن أطـول عمـود ون

  .العمود السابق والتايل فنحصل عىل تقاطع هو املنوال 

  45= املنوال 

0
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40

   80      70      60      50       40      30      20       10  
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  .املنوال باستخدام طريقة الرافعة كينج : ًثالثا 

  1ك       

  ل × ــــــــــ+  أ  =املنوال

  2ك + 1ك       

  :حيث

  .الحد ألدنة للفئة املنوالية واملقصود بدايتها = أ 

  ق الفئة املنواليةتكرار الفئة التى تسب = 1ك

  تكرار الفئة التى تىل الفئة املنوالية = 2ك

  طول الفئة=  ل

  :مثال 

  : من الجدول التاىل الرافعة كينجأوجد املنوال بطريقة 

  80- 70  -60  -50  -40  -30  -20  -10  فئات الدخل

  5  12  22  38  22  12  5  عدد العامل

  :الحل 

  ك  ف

10-  5  

20-  12  

  1ك  22  -30

  38  -40  أ

  2ك  22  -50

60-  12  

70 -80  5  

ثم نحدد الفئة املنوالية من خالل أكرب رقم ىف عمود التكرار ثم نحدد الحد األدىن لهـذه الفئـة 

  . )2 ، ك1ك( ، ثم نحــدد 40= وهو بدايتها وهو أ 
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  22 = 1ك

  22 = 2ك

  10= نحسب ل 

  :ثم نعوض ىف القانون 

       22  

  10 × ـــــــــــ+  40  =املنوال

       22 + 22  

  45 = 5 + 40= املنوال 

  . كينج الرافعة املنوال بيانيا باستخدام طريقة -ً رابعا

  :مثال 

  : من الجدول التاىلكينج الرافعةًأوجد املنوال بيانيا باستخدام طريقة 

  80- 70  -60  -50  -40  -30  -20  -10  فئات الدخل

  5  12  22  38  22  12  5  عدد العامل

  :حل ال

نرسم الجدول السابق بالشكل التاىل ثم نبحث عن أطول عمود ونصل حافتيه بحافتي العمـود 

  .السابق والتايل فنحصل عىل تقاطع هو املنوال 
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  45= املنوال 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

  وسط والوسيط واملنوالالعالقة بني ال

 وسطال × 2 – الوسيط × 3= املنوال 

  :مثال 

  . احسب قيمة املنوال 10=  وقيمة الوسيط 5 = وسطال علمت أن قيمة إذا

  :الحل 

  وسطال × 2 – الوسيط × 3= املنوال 

  5 × 2 – 10 × 3= املنوال 

  20 = 10 – 30= املنوال 

   80      70      60      50       40      30      20       10  
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  :تحديد التواء التوزيع مبارشة من مقاييس النزعة املركزية 

  : املنحنى معتدل التوزيع -1

  : عندما يكون 

  املنوال= الوسيط = وسط ال

  : املنحنى ملتوى التواء موجب -2

  : عندما يكون 

   املنوال> الوسيط >وسط ال

  : املنحنى ملتوى التواء سالب -3

  : عندما يكون 

   املنوال< الوسيط <وسط ال

مثال 

 احسب قيمة املنوال ، ثم حدد نوع 10=  وقيمة الوسيط 5= وسط إذا علمت أن قيمة ال

  .التواء التوزيع 

  :الحل 

  وسطال × 2 –الوسيط  × 3 =املنوال 

  5 × 2 – 10 × 3= املنوال 

  20 = 10 – 30= املنوال 

أن نالحظ 

   املنوال< الوسيط <وسط ال

  .التوزيع ملتوي التواء سالب 
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  متارين

   :للدرجات الخام التاليةوالوسيط وسط الحساىب احسب ال -1

  10 ـ 4 ـ 17 ـ 8 ـ 2 ـ 3ـ  5

  .مة املنوال ثم حدد التواء التوزيع وسط والوسيط احسب قيمن قيمة ال

وسط الحساىب والوسيط ىف كل حالة من الحاالت التالية ومنها أوجد قيمـة املنـوال أوجد ال  -2

 .ثم حدد التواء التوزيع 

 7 - 12 - 9 - 11 - 8 

 105 - 107 - 104 - 103 – 102 - 111 

 22 - 23 24 - 20 - 9 - 18 - 35 - 3 - 39 - 36

:واملنوال لكل حالة من الحاالت التاليةيط احسب الوس  -3

 5  6 ـ 10 ـ 9 ـ 4 ـ 2 ـ 8ـ 

 6  8 ـ 5 ـ 4 ـ 10 ـ 7 ـ 9ـ  

 10 – 12 – 10 – 15 – 12 – 15 – 15 – 20

 20 – 25 – 30 – 20 – 40 – 60 – 70  

 13 – 15 – 18 – 12 – 10 – 18 – 15 – 18

  .صنع لعامل مسبوعى فئات األجر األميثل الجدول التاىل  -4

  12- 10  -8  -6  -4  -2  األجر األسبوعى

  30  50  70  40  10  عدد العامل
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  :واملطلوب 

 وسط الحسايب بطريقة مراكز الفئات  احسب ال-

 وسط الحسايب بطريقة االنحرافات احسب ال-

 وسط الحسايب بطريقة االنحرافات املخترصة احسب ال-

 صاعد احسب الوسيط باستخدام جدول التكرار املتجمع ال-

  احسب الوسيط باستخدام جدول التكرار املتجمع الهابط-

 ً احسب الوسيط بيانيا باستخدام منحنى التكرار املتجمع الصاعد-

 ً احسب الوسيط بيانيا باستخدام منحنى التكرار املتجمع الهابط-

ً احسب الوسيط بيانيا باستخدام منحنى التكرار املتجمع الصاعد والهابط-

  ريقة بريسون املنوال بط-

  ً املنوال بيانيا بطريقة بريسون-

   املنوال بطريقة الرافعة كينج-

  ً املنوال بيانيا بطريقة الرافعة كينج -

  -:من واقع بيانات الجدول التايل  -5

  70- 60  -50  -40  -30  -20  ف

  10  30  100  40  20  ك

  احسب الوسط الحسايب بطريقة مراكز الفئات 

 قة االنحرافاتاحسب الوسط الحسايب بطري 

 احسب الوسط الحسايب بطريقة االنحرافات املخترصة 

 احسب الوسيط باستخدام جدول التكرار املتجمع الصاعد 

 احسب الوسيط باستخدام جدول التكرار املتجمع الهابط 

 ًاحسب الوسيط بيانيا باستخدام منحنى التكرار املتجمع الصاعد

 ار املتجمع الهابطًاحسب الوسيط بيانيا باستخدام منحنى التكر 

 املنوال بطريقة بريسون  

 ًاملنوال بيانيا بطريقة بريسون 

  كينج املنوال بطريقة. 
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  -:من واقع بيانات الجدول التايل  -6

  -700  -600  -500  -400  -300  -200  -100  ف

  6  8  16  28  20  12  10  ك

  احسب الوسط الحسايب بطريقة مراكز الفئات 

 نحرافاتاحسب الوسط الحسايب بطريقة اال 

 احسب الوسط الحسايب بطريقة االنحرافات املخترصة 

 احسب الوسيط باستخدام جدول التكرار املتجمع الصاعد 

 احسب الوسيط باستخدام جدول التكرار املتجمع الهابط 

 ًاحسب الوسيط بيانيا باستخدام منحنى التكرار املتجمع الصاعد 

 تجمع الهابطًاحسب الوسيط بيانيا باستخدام منحنى التكرار امل 

 ًاحسب الوسيط بيانيا باستخدام منحنى التكرار املتجمع الصاعد والهابط معا ً

 املنوال بطريقة بريسون  

 ًاملنوال بيانيا بطريقة بريسون 

 املنوال باستخدام طريقة الرافعة كينج 

  ًاملنوال بيانيا باستخدام طريقة الرافعة كينج. 

  -:من واقع بيانات الجدول التايل  -7

  ك  ف

10-  5  

20-  12  

30-  22  

40-  38  

50-  22  

60-  12  

70 -80  5  

  116  املجموع
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  احسب الوسط الحسايب بطريقة مراكز الفئات 

 احسب الوسط الحسايب بطريقة االنحرافات 

 احسب الوسط الحسايب بطريقة االنحرافات املخترصة 

 احسب الوسيط باستخدام جدول التكرار املتجمع الصاعد 

 باستخدام جدول التكرار املتجمع الهابطاحسب الوسيط  

 ًاحسب الوسيط بيانيا باستخدام منحنى التكرار املتجمع الصاعد 

 ًاحسب الوسيط بيانيا باستخدام منحنى التكرار املتجمع الهابط 

 ًاحسب الوسيط بيانيا باستخدام منحنى التكرار املتجمع الصاعد والهابط معا ً

 املنوال بطريقة بريسون  

 ًيانيا بطريقة بريسوناملنوال ب 

  -:من واقع بيانات الجدول التايل  -8

  ك  ف

5-  2  

10-  4  

15-  6  

20-  8  

25-  10  

30-  16  

35-  40  

40-  24  

45-  14  

50-  11  

55 -60  5  
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  احسب الوسط الحسايب بطريقة مراكز الفئات 

 احسب الوسط الحسايب بطريقة االنحرافات 

 رافات املخترصةاحسب الوسط الحسايب بطريقة االنح 

 احسب الوسيط باستخدام جدول التكرار املتجمع الصاعد 

 ًاحسب الوسيط بيانيا باستخدام منحنى التكرار املتجمع الصاعد

 املنوال بطريقة بريسون 

  -:من واقع بيانات الجدول التايل  -9

  ك  ف

40-  11  

50-  20  

60-  16  

70-  28  

80-  13  

90 -100  12  

  100  املجموع

 وسط الحسايب بطريقة مراكز الفئات احسب ال 

 احسب الوسط الحسايب بطريقة االنحرافات 

 احسب الوسط الحسايب بطريقة االنحرافات املخترصة 

 احسب الوسيط باستخدام جدول التكرار املتجمع الصاعد 

 احسب الوسيط باستخدام جدول التكرار املتجمع الهابط 

 املتجمع الصاعدًاحسب الوسيط بيانيا باستخدام منحنى التكرار  

 ًاحسب الوسيط بيانيا باستخدام منحنى التكرار املتجمع الهابط 

 املنوال بطريقة بريسون  

 ًاملنوال بيانيا بطريقة بريسون 
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  -:من واقع بيانات الجدول التايل  - 10

  

  ك  ف

100-  10  

200-  25  

300-  13  

400-  28  

500-  15  

600-700  9  

  100  املجموع

  

 بطريقة مراكز الفئات احسب الوسط الحسايب  

 احسب الوسط الحسايب بطريقة االنحرافات 

 احسب الوسط الحسايب بطريقة االنحرافات املخترصة 

 احسب الوسيط باستخدام جدول التكرار املتجمع الصاعد 

 احسب الوسيط باستخدام جدول التكرار املتجمع الهابط 

 صاعدًاحسب الوسيط بيانيا باستخدام منحنى التكرار املتجمع ال 

 ًاحسب الوسيط بيانيا باستخدام منحنى التكرار املتجمع الهابط 

 املنوال بطريقة بريسون 

 ًاملنوال بيانيا  
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  الفصل السادس

  مقاييس التشتت
  

  .املدى : أوالً 

  .التباين واالنحراف املعيارى : ًثانيا 

  .االنحراف املتوسط : ًثالثا 

  . توزيع االلتواء وتحديد اعتدالية ال: ًرابعا 
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  مقاييس التشتت

ًال تعترب مقاييس التمركز كافية لوصف مجموعة من البيانات وصفا كامالً فقد تتـساوى بعـض 

). درجـة تجـانس البيانـات(العينات يف الوسط الحسايب بالرغم من اختالف توزيع بياناتها حول مركزها 

  .لكنها بال شك تختلف عن بعضهاو) 8(فالعينات التالية ذات وسط حسايب واحد 

 

 8 8 8  8 8 1عينة 

 11 16 6 3 4 2عينة 

فالوسط الحسايب ميثل مركز البيانات لكنه ال يبني مدى التفـاف أو بعـرثة البيانـات حـول هـذا 

الوسط ، ولهذا ال بد من وجود مقياس آخر مع املقاييس املركزية لقياس درجة التجانس أو التشتت يف 

  .انات هذه البيداخل

طى تسمى تشتت أو توزيع إن الدرجة التي تتجه بها البيانات الرقمية لالنتشار حول قيمة وس

  .البيانات 

  .ومن أهم مقاييس التشتت املدى والتباين واالنحراف املعيارى واالنحراف املتوسط 

  املدى: أوالً 

   . الفرق بني أكرب قيمة وأصغر قيمةاملدى هو

  لغري مبوبة املدى من البيانات احساب

   أصغر قيمة–أكرب قيمة = املدى 

  :مثال 

   :احسب املدى للبيانات التالية

95 – 200 – 250 – 300 – 110 – 90 – 150 – 100 – 350 – 80  

  :الحل 

   )350-300-250-200-150-110-100-95-90-80: ( نرتب القيم أوالً 
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  270 = 80 – 350= املدى 

  حساب املدى من البيانات املبوبة 

   الحد األدىن للفئة األوىل –الحد األعىل للفئة األخرية = املدى 

  :مثال

  :احسب املدى للجدول التاىل 

  36- 32  -28  -24  -20  -16  الفئات

  15  20  40  15  10  عدد املبحوثني

  :الحل 

   الحد األدىن للفئة األوىل –الحد األعىل للفئة األخرية = املدى 

  20 = 16 – 36= املدى 

   لتباين واالنحراف املعيارىا: ًثانيا 

  2يرمز للتباين بالرمز ع

  بينام يرمز لالنحراف املعيارى بالرمز ع

  . فيمكن حساب اآلخر ألن االنحراف املعيارى هو جذر التباين إذا تم حساب أحدهام أنه أي

  البيانات الغري مبوبةالتباين من 

  :الغري مبوبةهناك طريقتان لحساب التباين من البيانات 

  العام من الدرجات الخام كالتايل باستخدام القانون : وىل األ

  

  2  مجـ س      2مجـ س     

2ع
          ــــــ      -  ــــــــ=  

   ن             ن      

  

  :مثال 

احسب التباين واالنحراف املعيارى للقيم التالية ومنـه احـسب االنحـراف املعيـارى لكـل مـن 

  .ه املتغريين س ، ص عىل حد
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  18  19  19  21  23  س

  15  14  18  19  19  ص

  :الحل 

  :نكون الجدول التاىل 

2ص  ص  2س  س

23  529  19  361  

21  441  19  361  

19  361  18  324  

19  361  14  196  

18  314  15  225  

100  2016  85  1467  

  :ثم نعوض ىف القانون العام لحساب التباين 

  )س(بالنسبة للمتغري 

  3.2= 2 ع =وبالتايل فان قيمة تباين املتغري س
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  جذر التباين = ومنها فان قيمة االنحراف املعيارى 

  1.78 = 3.2 =  ع

  )ص(بالنسبة للمتغري 

  

  2  مجـ ص          2مجـ ص       

2ع
  ـــــــ      - ــــــــ   = ص

   ن              ن        

  

       1467              85    2  

2ع
   4.4 =     ــــــ       -  ــــــــ = ص 

       5                   5  

  

  4.4= 2ع= ن املتغري ص وبالتايل فان قيمة تباي

  جذر التباين = ومنها فان قيمة االنحراف املعيارى 

  

  2.1 = 4.4 =     ع

   

  "طريقة االنحرافات"باستخدام الطريقة املخترصة : الثانية 

  

      2 مجـ ح    

             ــــــــ  =2ع

  ن 

  س  م–س = حيث ح هو االنحراف 

  : مثال 

   : التاليةاحسب االنحراف املعيارى للقيم

35  17  22  32  19  48  13  19  20  
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  :الحل 

  :نكون الجدول التاىل 

  

2ح  سح  س
  س

35  10  100  

17  -8  64  

22  -3  9  

32  7  49  

19  -6  36  

48  23  529  

13  -12  144  

19  -6  36  

20  -5  25  

225  -  992  

  

  :حساب املتوسط 

  225    مجـ س       

   25=  ــــــ   =      ـــــ ـ = سم

  9                  1ن        

  : ثم نعوض ىف القانون 2 نحسب عمود ح ومنه نحسب حسبعد حساب م

      2مجـ ح         

           ــــــــ     =2ع

  ن

   

             992      

           110.22= ــــــ        =2ع

             9  
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   .10.5 = 110.22 =ومنه نحسب ع 

  :التباين واالنحراف املعيارى من البيانات املبوبة 

   :يحسب التباين من البيانات املبوبة من العالقة التالية 

  

   2 )ك×ح( مجـ      )ك  × 2ح( مجـ                        

  ــــــــ         -        ــــــــــ          ×2ل = 2ع

   مجـ ك        ـ كمج                       

  :حيث 

  التباين = 2ع

  طول الفئة= ل 

 أكرب تكرار ثم يقابلهاوضع صفر ىف عموده أمام الفئة التى ويحسب عن طريق االنحراف = ح 

  ) ، وهكذا 3- ، 2- ، 1-(ومن أعىل نضع )  ، وهكذا 3 ، 2 ، 1(نضع من أسفل 

  :مثال 

  :احسب االنحراف املعيارى من الجدول التاىل 

  80-70  -60  -50  -40  -30  -20  -10  لدخلفئات ا

  5  12  22  38  22  12  5  عدد العامل

  :الحل 

  :نكون الجدول التاىل 

  ك × 2ح  ك× ح   ح  ك  ف

10-  5  -3  -15  225  

20-  12  -2  -24  576  

30-  22  -1  -22  484  

40-  38  0  0  0  

50-  22  1  22  484  
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60-  12  2  24  576  

70-80  5  3  15  225  

  2570  صفر  -  116  مج

  

  :ثم نعوض ىف القانون 

  

   2 )ك×ح( مجـ     )ك  × 2ح( مجـ          

  ــــــــ         -ــــ ــــــــ   ×2ل = 2ع

  مجـ ك        مجـ ك           

  

                             2570          0  2   

  ــــ       -    ــــــ             ×2)10 = (2ع

                            116      116   

  

  2215.5 = 2ع

  

  47.1=   2215.5       =ع 

  

   االنحراف املتوسط : ًثالثا
  )املفردة( البيانات الغري مبوبة االنحراف املتوسط من 

       

   | / س–س | مجـ                         

  ــــــــــــ = االنحراف املتوسط

   ن                           

  : حيث

  القيمة= س 

  متوسط القيم = /س

  عدد القيم= ن 
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  :مثال 

  -:ملجموعة البيانات التالية احسب االنحراف املتوسط

2 – 3 – 5 – 6 – 7 – 8 – 8 – 9  

  :الحل 

  6 = 48/8 = 8) / 9+8+8+7+6+5+3+2 = ( /نحسب س

  :نكون الجدول التاىل 

  

   |/ س–س |   س

2  4  

3  3  

5  1  

6  0  

7  1  

8  2  

8  2  

9  3  

  16  مج

  

                               16    

  2= ـــــــ  = االنحراف املتوسط

                              8  

  

  االنحراف املتوسط من البيانات املبوبة

  

  )ك ×  | / س–س | ( مجـ                        

  ـــــــــــــــــ = االنحراف املتوسط

   مجـ ك                             
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  :مثال 

  -:من بيانات الجدول التاىل احسب االنحراف املتوسط 

 

  36- 32  -28  -24  -20  -16  الفئات

  15  20  40  15  10  عدد املبحوثني

  

  :الحل 

  :نكون الجدول التاىل 

  

  ك×  | / س–س |    |/ س–س |   ك × /ح  /ح  س  ك  ف

16-  10  18   -2   -20  8.6  86  

20-  15  22   -1   -15  4.6  69  

24-  40  26  0  0  0.6  24  

28-  20  30  1  20  3.4  68  

32 -36  15  34  2  30  7.4  111  

10  مج

0  

  358  مج  15    مج

              

                              15   

   26.6 = 0.6 + 26=  4× ـــــ    +26   = /س

                               100  

     

                            358    

  3.58=  ــــــــ  =االنحراف املتوسط

                           100  

    وتحديد اعتدالية التوزيع االلتواء

  

  ) و–م  (3         

  ـــــــــ= االلتواء 

  ع         
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  :حيث 

  املتوسط: م 

  الوسيط: و 

  .ارى االنحراف املعي: ع 

  :مثال 

  :حدد نوع التوزيع التاىل 

20 – 50 – 60 – 40 - 10  

  :الحل 

  : املتوسط حساب

      

  10+40+60+50+20     مجـ س    

  36 = ـــــــــــــــــــــ      =ــــــ = م 

  5                         ن     

  :حساب الوسيط 

  :ًنرتب القيم تصاعديا 

10  20  40  50  60  

  

  40 =الوسيط 

  

  :حساب االنحراف املعيارى 

  

      2مجـ ح                   

           ــــــــ         =    ع

  ن      

  

  

  



1

 مقاييس التشتت: الفصل السادس 

 159 

  :نكون الجدول التاىل 

  

  2ح  ح  س

20  -16  256  

50  14  196  

60  24  576  

40  4  16  

10  -26  676  

  1720  0  مج

  

  

  1720            2 مجـ ح                  

         18.54 =     ـــــ         =  ــــــــ               =ع 

  5                     ن       

  

  

  )40 – 36 (3            ) و–م  (3        

  0.64- =  ـــــــــــــ     = ـــــــــ  =االلتواء 

  18.54                  ع               

  

  .تواء قيمته سالبة فيكون التواء التوزيع سالب االل
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  متارين

  

   :فيام يىل مجموعة بيانات هى  -1

95 – 200 – 250 – 300 – 110 – 90 – 150 – 100 – 350 – 80  

  :املطلوب حساب 

 املدى  

 التباين  

 االنحراف املعيارى  

 املتوسط  

 الوسيط 

 املنوال 

 االنحراف املتوسط  

 حدد نوع االلتواء 

  -: ملجموعة البيانات التالية احسب االنحراف املتوسط -2

2 – 3 – 5 – 6 – 7 – 8 – 8 – 9  

  

  :  فيام يىل الدرجات التى حصل عليها عرشة طالب ىف اختبار مادة اإلحصاء وهى -3

  

12 – 3 – 5 – 5 – 4 – 10 – 3 – 9 – 10 – 12  

  :املطلوب حساب 

 املدى  

 التباين  

 االنحراف املعيارى  
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 املتوسط  

 الوسيط 

 املنوال 

 االنحراف املتوسط  

 حدد نوع االلتواء 

  

   طالب بالفرقة األوىل قسم االجتامع 10 فيام يىل أعامر -4

  

17 – 18 – 19 – 17 – 18 – 20 – 22 – 17 – 18 – 19  

  :املطلوب حساب 

 االنحراف املتوسط  

 تحديد نوع االلتواء 

  -:احسب من بيانات الجدول التاىل  -5

 

  36- 32  -28  -24  -20  -16  الفئات

  15  20  40  15  10  عدد املبحوثني

 املدى  

 التباين  

 االنحراف املعيارى  

 املتوسط  

 الوسيط 

 املنوال 

 االنحراف املتوسط  

 حدد نوع االلتواء  



1

 مقاييس التشتت: الفصل السادس 

 162 



1

 تحليل التباين: الفصل السابع

 163 

  

  

  

  

  

  الفصل السابع

  تحليل التباين
  

  

  :مقدمه 

  طريقة حساب نسبة ف: أوالً 

  .تحديد مدى داللة نسبة ف من عدمه : ًثانيا 
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  :مقدمه 

دلت األبحاث اإلحصائية التى قام بها فيرش عىل أهميـة تحليـل التبـاين ىف امليـادين املختلفـة 

 لعلوم الحياة وخاصة ىف الكشف عن مدى تجانس العينات ومدى انتـسابها إىل أصـل واحـد أو أصـول

  .متعددة 

ة للحكـم عـىل داللـ" النـسبة الفائيـة"وبالطبع هنـاك تـساؤل ملـاذا نـستخدم تحليـل التبـاين 

  .لنفس الغرض" ت"ل اختباراإلحصائية للعالقة بني متغريين وقد استخدمنا من قب

يستخدم لدراسة العالقة بني متغريين فقـط ال غـري " ت"اإلجابة مبنتهى السهولة هو أن اختبار 

  " .نسبة ف"بل نستخدم " ت"أما إذا زاد عدد املتغريات عن اثنني فال ميكن استخدام اختبار 

  .تصلح ىف حالة متغريين أو أكرث " نسبة ف"وبالتايل فان 

ويعتمد تحليل التباين ىف صورته النهائية عىل قياس مدى اقرتاب التباين الداخيل مـن التبـاين 

الخارجي أو مدى ابتعاده عنه وتقاس هـذه الناحيـة بالنـسبة التباينيـة أو النـسبة الفائيـة مـن خـالل 

  :العالقة 

  

  التباين الكبري   

  ـــــــــــ    = نسبة ف 

  التباين الصغري

  

  .حيث أن التباين الكبري هو األكرب ىف القيمة والتباين الصغري هو األصغر ىف القيمة 

  طريقة حساب نسبة ف

 حساب التباين بني املجموعات 

 

   مجموع املربعات بني املجموعات    

  ــــــــــــــــــــــــ      = التباين بني املجموعات 

  ية التباين بني املجموعاتدرجة حر     
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2 ق1ن= مجموع املربعات بني املجموعات 
2 ق2ن + 1 

2 ق3ن + 2 
 3  +00000000000  

  :حيث 

  هى عدد أفراد املجموعات ....  ، 3 ، ن2 ، ن1ن

2ق
2 ، ق1 

2 ، ق2 
ــىل ....  ، 3  ــط الك ــن املتوس ــة ع ــل مجموع ــط ك ــراف متوس ــع انح ــى مرب ه

  :للمجموعات ويحسب من العالقة 

2ق
)1 م–م  = (1 

2  

  .هو املتوسط الوزىن أو الكىل لكافة املجموعات " م"حيث 

  1 –عدد املجموعات = درجة حرية التباين بني املجموعات 

  

 حساب التباين داخل املجموعات 

 

   مجموع املربعات داخل املجموعات    

  ـــــــــــــــــــــــ      = التباين داخل املجموعات 

  باين داخل املجموعاتدرجة حرية الت    

  

2 ع1ن= مجموع املربعات داخل املجموعات 
2 ع2ن + 1 

2 ع3ن + 2 
 3  +00000000000  

  :حيث 

  هى عدد أفراد املجموعات ....  ، 3 ، ن2 ، ن1ن

2ع
2، ع1 

2 ، ع2 
  :هو التباين لكل مجموعة ويحسب من العالقة ....  ، 3 

  2  جـ سم                             2مجـ س       

2ع
   ــــــ                           -ــــــــ    =1 

   ن                                        ن        

  

   عدد املجموعات–مجموع أفراد جميع املجموعات = درجة حرية التباين داخل املجموعات 
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  من عدمه" نسبة ف"حديد مدى داللة ت

 الجدوليه" ف"املحسوبة نقوم مبقارنتها بـ " ف"عىل " ة فنسب"عىل أى حال نحصل من قانون 

  :ونتبع اآلىت 

  .تكون دالة إحصائية " نسبة ف"الجدولية فان " ف"قيمة  >املحسوبة " ف"إذا كانت قيمة 

ليست دالة إحصائية " نسبة ف"الجدولية فان " ف"قيمة  <املحسوبة " ف"أما إذا كانت قيمة 

.  

  :مثال 

  

  18  19  19  21  23  درجات الذكور

  15  14  18  19  19  درجات اإلناث

  

الجدول السابق يوضح درجات خمس ذكـور وخمـس إنـاث ىف اختبـار مـا واملطلـوب حـساب 

   ؟0.01 وكذلك عند مستوى داللة 0.05النسبة الفائية وبيان مدى داللتها إحصائيا عند مستوى داللة 

  :الحل 

  :نكون الجدول التاىل  ثم" ص "ودرجات اإلناث هى" س"نفرتض أن درجات الذكور هى 

  

  2ص  ص  2س  س

23  529  19  361  

21  441  19  361  

19  361  18  324  

19  361  14  196  

18  314  15  225  

100  2016  85  1467  
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  :حساب املتوسطات 

  :حساب املتوسط الكىل 

  :ط عن املتوسط الكىل حساب مربع انحراف كل متوس

2ق
)س م–م  = ( س

2) = 18.5 – 20(2) = -1.5(2 = 2.25  

2ق
)ص م–م  = ( ص

2) = 18.5 – 17(2) = 1.5(2 = 2.25  

  :حساب التباين 



1

تحليل التباين: الفصل السابع

169

  :حساب مجموع املربعات بني املجموعات 

2 ق1ن= مجموع املربعات بني املجموعات 
2 ق2ن +  س

   ص

 2.25 × 5 + 2.25 × 5= مجموع املربعات بني املجموعات 

22.5= مجموع املربعات بني املجموعات 

  :مجموع املربعات داخل املجموعات حساب 

2 ع1ن= مجموع املربعات داخل املجموعات 
2 ع2ن +  س

   ص

  4.4 × 5 + 3.2 × 5= مجموع املربعات داخل املجموعات 

  38= مجموع املربعات داخل املجموعات 

  :حساب درجات الحرية 

   1 –عدد املجموعات = درجة حرية التباين بني املجموعات 

  1 = 1 – 2= ن بني املجموعات درجة حرية التباي

 عدد املجموعات –عدد أفراد جميع املجموعات = درجة حرية التباين داخل املجموعات 

  8 = 2 – 5 + 5= درجة حرية التباين داخل املجموعات 

  :حساب التباين بني املجموعات 

   مجموع املربعات بني املجموعات     

  ــــــــــــــــــــ   = التباين بني املجموعات

  درجة حرية التباين بني املجموعات    
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      22.5   

  )األكرب(  22.5=  ـــــــ =التباين بني املجموعات 

                                  1  

  :حساب التباين داخل املجموعات 

  

  مجموع املربعات داخل املجموعات       

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ= التباين داخل املجموعات 

  درجة حرية التباين داخل املجموعات      

  

    

           38  

  )األصغر( 4.75= ـــــــ =  التباين داخل املجموعات

                                    8  

  :حساب نسبة ف 

  

  التباين الكبري 

  ـــــــــــ= نسبة ف 

  التباين الصغري

  

   22.5  

  4.7368=  ـــــــ =نسبة ف 

 4.75  

  :الجدولية " ف"حساب 

 ودرجة حرية التبـاين الـصغري 1= الجدولية نستخدم درجة حرية التباين الكبري " ف"لحساب 

  : ونبحث ىف جداول النسبة الفائية بدرجتى الحرية السابقتني فنحصل عىل القيمتني 8= 

  0.05 عند مستوى داللة 5.32= الجد ولية " ف"

  0.01ند مستوى داللة  ع11.26= الجد ولية " ف"
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  "نسبة ف"تحديد مدى داللة 

 "5.32 = 0.05الجدولية عنـد مـستوى داللـة " ف "< 4.7= املحسوبة " نسبة ف ، 

   .0.05ليست دالة عند مستوى " نسبة ف"لذا فان 

 "11.26 = 0.01الجدولية عند مستوى داللـة " ف "< 4.7= املحسوبة " نسبة ف ، 

   .0.01عند مستوى ليست دالة " نسبة ف"لذا فان 

  :التعليق 

ميكن القول بأن جميع الفروق التي حصل عليها الباحث لـيس لهـا داللـة إحـصائية وال توجـد 

  .فروق معنوية بني املجموعتني وهذه الفروق ليست إال مجرد صدفة 

  :مثال 

  

  -  11  9  7  5  4  س

  22  13  11  8  6  3  ص

  -  -  16  13  9  7  هـ

  

عات من الطالب ىف اختبـار مـا واملطلـوب حـساب النـسبة الجدول السابق يوضح ثالث مجمو

   ؟0.01 وكذلك عند مستوى داللة 0.05الفائية وبيان مدى داللتها إحصائيا عند مستوى داللة 

  :الحل 

  :نكون الجدول التاىل 
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  2هـ  2ص  2س  هـ  ص  س

4  3  7  16  9  49  

5  6  9  25  36  81  

7  8  13  49  64  169  

9  11  16  81  121  256  

11  13  -  121  169  -  

-  22  -  -  484    

36  63  45  292  883  555  

  

  :حساب املتوسطات 
  36       مجـ س         
   7.2=  ــــــ     = ـــــــ = سم 
  5                   1 ن          

       
  63        مجـ ص     

   10.5 =  ـــــ     =  ـــــــ  =صم 

  6                        2ن          

  

  45          مجـ هـ     

  11.25=  ـــــ   =  ــــــــ = هـم 

  4                              3 ن       

  :حساب املتوسط الكىل 

  

  11.25 + 10.5 + 7.2   هـم  + صم  + سم    
  9.65   =ـــــــــــــ       = ـــــــــــ= م 

       3                        3  
  :بع انحراف كل متوسط عن املتوسط الكىل حساب مر

2ق
)س م–م  = ( س

2) = 9.65 – 7.2(2) = 2.45(2 = 6  
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2ق
)صم–م = (ص

2) = 9.65 – 10.5(2) = -0.85(2 = 0.7225  

2ق
  2.56 = 2)1.6- = (2)11.25 – 9.65 = (2)هـ م–م  = ( هـ

  

  :حساب التباين 
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  :حساب مجموع املربعات بني املجموعات 

2 ق1ن= ملربعات بني املجموعات مجموع ا
2 ق2ن +  س

2 ق3ن +  ص
  . هـ 

   2.56 × 4 + 0.7225 × 6 + 6 × 5= مجموع املربعات بني املجموعات 

  44.57= مجموع املربعات بني املجموعات 

  

  :حساب مجموع املربعات داخل املجموعات 

2 ع1ن= مجموع املربعات داخل املجموعات 
2 ع2ن +  س

2 ع3ن +  ص
   هـ

  12.18 × 4 + 36.92 × 6 + 6.56 × 5= وع املربعات داخل املجموعات مجم

  303.04= مجموع املربعات داخل املجموعات 

  

  :حساب درجات الحرية 

   1 –عدد املجموعات = درجة حرية التباين بني املجموعات 

  2 = 1 – 3= درجة حرية التباين بني املجموعات 

   عدد املجموعات –د أفراد جميع املجموعات عد= درجة حرية التباين داخل املجموعات 

  12 = 3 – 4 + 6 + 5= درجة حرية التباين داخل املجموعات 

  

  :حساب التباين بني املجموعات 

  

  مجموع املربعات بني املجموعات      

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ= التباين بني املجموعات 

   درجة حرية التباين بني املجموعات     

  

      44.57  

  )األصغر (22.27 =  ـــــــ =التباين بني املجموعات 

                                   2  

  

  



1

 تحليل التباين: الفصل السابع

 175 

  : حساب التباين داخل املجموعات

  

  مجموع املربعات داخل املجموعات      

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ= التباين داخل املجموعات 

  خل املجموعات درجة حرية التباين دا     

  

          303.04    

  )األكرب( 25.2= ـــ ـــــــــ =  التباين داخل املجموعات

                                       12  

  :حساب نسبة ف 

  

  التباين الكبري 

  ــــــــــــــــــــ= نسبة ف 

  التباين الصغري

  
     25.2  

  1.13=  ــــــــــــــ= نسبة ف 
    22.27     

  :الجدولية " ف"حساب 

 ودرجة حرية التباين الصغري 12= الجدولية نستخدم درجة حرية التباين الكبري " ف"لحساب 

  : ونبحث ىف جداول النسبة الفائية بدرجتى الحرية السابقتني فنحصل عىل القيمتني 2= 

  0.05 عند مستوى داللة 19.41= الجد ولية " ف"

  0.01ستوى داللة  عند م99.42= الجد ولية " ف"

  "نسبة ف"تحديد مدى داللة 

 "19.41 = 0.05الجدولية عند مستوى داللـة " ف "< 1.13= املحسوبة " نسبة ف 

   0.05ليست دالة عند مستوى " نسبة ف"، لذا فان 

 "99.42 = 0.01الجدولية عند مستوى داللـة " ف "< 1.13= املحسوبة " نسبة ف 

   0.01 مستوى ليست دالة عند" نسبة ف"، لذا فان 
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  متارين

  

  : الجدول التاىل يوضح درجات مجموعتني من الطالب ىف اختبار ىف مادة اإلحصاء االجتامعي -1

  

  95= مجـ   25  17  14  20  19  س

  70= مجـ   20  13  12  11  14  ص

  

مع بيان عام إذا كانت دالـة إحـصائية أم ال عنـد مـستوى داللـة " ف"واملطلوب حساب نسبة 

0.05   

  

  :ول التاىل يوضح درجات مجموعتني من الطالب ىف اختبار ىف مادة الحاسب اآلىل  الجد-2

  

  90= مجـ   24  16  13  19  18  س

  75= مجـ   21  14  13  12  15  ص

  

مع بيان عام إذا كانت دالـة إحـصائية أم ال عنـد مـستوى داللـة " ف"واملطلوب حساب نسبة 

0.05   

  :طالب ىف اختبار ىف مادة اللغة الفرنسية  الجدول التاىل يوضح درجات مجموعتني من ال-3
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  12  11  15  15  7  س

  6  7  8  2  7  ص

  

   0.05احسب الداللة للفروق القامئة بني تلك الدرجات بطريقة تحليل التباين عند مستوى داللة 

  : مجموعات من الطالب ىف اختبار ىف مادة اللغة العربية 4 الجدول التاىل يوضح درجات -4

  

  61  60  61  59  49  س

  60  67  60  55  68  ص

  62  52  54  63  64  ع

  59  64  65  55  67  هـ

  

احسب الداللة اإلحصائية للفـروق القامئـة بـني تلـك الـدرجات بطريقـة تحليـل التبـاين عنـد 

  . وبني مدى تجانس هذه املجموعات بالنسبة ألصل واحد أو ألصول متعددة 0.05مستوى داللة 
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  الفصل الثامن

  "ت"اختبار 
  

  :قدمه م

  "ت"رشوط استخدام اختبار : أوالً 

  "ت"الحاالت املختلفة لحساب : ًثانيا 
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  :مقدمة 

، واالجتامعية والرتبويـة ىف األبحاث النفسية ًاختبارات الداللة شيوعا من أكرث " ت"يعد اختبار 

 ًرارا ىف اسـمهتكـولهذا سمى االختبار بـأكرث الحـروف " ستودنت"أبحاث العامل  إىلاألوىل نشأته وترجع 

   .وهو حرف التاء

بـني تحـصيل الـذكور التى يستخدم فيها هذا االختبار الكشف عن الفروق ومن أهم املجاالت 

تحـصيل الـذكور عـن متوسـط ىف مادة دراسية ما وذلك عن طريق حساب داللة فرق متوسط  واإلناث

   .اإلناثتحصيل 

 املتوسطات غـري املرتبطـة واملرتبطـة  داللة فروقلقياسيستخدم " ت"وميكن القول أن اختبار 

  .الغري متساوية وللعينات املتساوية 

  لداللة فروق املتوسطات" ت"رشوط استخدام اختبار 

قبل أن يدرس خصائص متغريات البحث من النواحى " ت" ال يحق للباحث أن يستخدم اختبار

   -:التالية 

  .حجم كل عينة  )1

 . البحث عينتيالفرق بني حجم  )2

 . العينة مدى تجانس )3

 .مدى اعتدالية التوزيع التكرارى لكل من عينتى البحث  )4

 

   حجم كل عينة-1

 قـل حجـم أى إذاأمـا " 30" أن يزيد عن لويفض" 5"عن  يجب أن يزيد حجم كل من العينتني

  " .ت"اختبار فال ميكن استخدام " 5"من العينتني عن 

  رشط التقارب:  حجم عينتى البحث  الفرق بني-2

وحجـم " 500"حد العينتـني أًمتقاربا فال يكون مثالً حجم ون حجم عينتى البحث  أن يكيجب

  " .ت"ألن للحجم أثره عىل مستوى داللة " 30"األخرى 
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   مدى تجانس العينتني-3

 انتسبت العينات فإذا.  متعددة يقصد بتجانس العينات مدى انتسابها إىل أصل واحد أو أصول

  . واحد فهى غري متجانسة أصل إىل مل تنتسب العينات وإذا أصل واحد فهى متجانسة إىل

وبالطبع يصعب بالنسبة للباحث تحديد أصول العينات لتحديد تجانسها لذا ميكنـه اسـتخدام 

  .النسبة الفائية لتحديد التجانس 

  :يحدد تجانس العينتني من خالل حساب قيمة النسبة الفائية حيث تحسب من العالقة 

  األكربالتباين             

  ــــــــــــــــــ   =ف 

  األصغر التباين          

، والتباين األصـغر القيمة دون التحيز ألحد العينتنيحيث أن التباين األكرب هو التباين األكرب ىف 

  .هو األصغر ىف القيمة دون التحيز ألحد العينتني 

ملحـسوبة ولتحديـد تـسمى بقيمـة ف ا" ف"بالطبع نحصل من القانون السابق عىل قيمـة لــ 

 عند درجة اإلحصائية" ف"التجانس نحسب قيمة أخرى تسمى ف الجدولية ونحصل عليها من جداول 

" 0.01"أو " 0.05"حرية التباين األكرب ودرجة حرية التباين األصغر ومستوى الداللـة الـذى قيمتـه إمـا 

  : درجات الحرية من القانون التاىلحيث نحسب

   1 –ن = ر درجة حرية التباين األصغ

  .هى عدد أفراد العينة التى تبيانها هو األكرب " ن"حيث 

  1 –ن = درجة حرية التباين األصغر 

   .األصغرهى عدد أفراد العينة التى تبيانها هو " ن"حيث 

  تحديد التجانس

  الجدولية فال يوجد هناك تجانس " ف" قيمة >املحسوبة " ف"إذا كانت قيمة. 

  الجدولية فيوجد هناك تجانس " ف" قيمة <ملحسوبة ا" ف"أما إذا كانت قيمة. 
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   مدى اعتدالية التوزيع التكرارى لكل من العينتني-4

- [ما تكون قيمة االلتواء الخاص به محصورة بني القيمتني د عنالتوزيع التكرارى معتدالًيكون 

   .3+ و 3- أى واقعة ىف الفرتة املغلقة ] 3+ ، 3

  -:التاىل حسب االلتواء من القانون وي

  

  ) و –م (  × 3

  ــــــــــــــــــــــــــــــ      =االلتواء

   ع  

  :حيث

 "ويحسب من العالقة  هو املتوسط الحساىب "م  

  مجـ س         

   ـــــــــــــــ =م 

   ن

  .هى مجموع القيم ، س هى القيم ، ن هى عدد القيم " مجـ س: "حيث 

 "ًب القـيم تـصاعديا أو تنازليـاهو الوسيط ، ويحسب عن طريـق ترتيـ" و  ثـم اختيـار قيمـة ً

أمـا 2)/1+ن(ً يكون عدد األفراد فرديا تكون قيمة الوسـيط التـى ترتيبهـا أنالوسيط ىف حالة 

 ، 2/نً كان عدد األفراد زوجيا فتكون قيمة الوسيط هى متوسط القيمتني اللتان تـرتيبهام إذا

   .1 +2/ن

 "لعالقة  ويحسب من اهو االنحراف املعيارى" ع: 

  2 مجـ ح    

  ـــــــ  =2ع

   ن     

من الواضح أن القانون السابق يحسب قيمة التباين فنأخـذ للقيمـة الناتجـة الجـذر الرتبيعـى 

  .لنحصل عىل االنحراف املعيارى كالتاىل 

  

  2مجـ ح               

  ـــــــ            =ع 

  ن                   
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  :حيث 

  رى االنحراف املعيا= ع 

   م–س = االنحراف = ح 

  عدد القيم= ن 

   من عدمه" ت"تحديد مدى داللة 

ثم نقارنهـا بقيمـة لــ " ةت املحسوب"نسميها " ت"عىل قيمة لـ " ت"سنحصل ىف جميع حاالت 

  " ت الجدولية "نحصل عليها من الجداول تسمى" ت"

 لة إحصائية دا" ت" تكون قيمة "ت الجدولية"قيمة  >" ت املحسوبة" كانت قيمة إذا.  

 ليـست دالـة " ت"تكـون قيمـة " ت الجدوليـة"قيمـة  <" ت املحـسوبة"إذا كانت قيمة  أما

  .إحصائية 

  " ت"الحاالت املختلفة لحساب 

  .داللة فرق عينتني متجانستني غري متساويتني ىف أعداد أفرادهام ل" ت"حساب : الحالة األوىل  -1

  هام عدد أفراد العينة األوىل والثانية عىل2 ، ن1 حيث ن2 ال تساوى ن1ىف هذه الحالة تكون ن

  .الرتتيب 

   عدد األفراد باملعادلة التالية مختلفني ىفمتجانستني و عينتنيلفرق " ت"داللة تحسب 

  2 م– 1م

  = ت 

 1 ع1ن
 2 ع2ن + 2

2                1         1  

  2ن         1ن                   2 - 2ن + 1 ن 

  

  :حيث 

  .املتوسط الحساىب للمجموعة األوىل  = 1م

  .املتوسط الحساىب للمجموعة الثانية  = 2م

 1ع
  .تباين املجموعة األوىل  = 2



1

اختبارات: الفصل الثامن

185

 2ع
  .تباين املجموعة الثانية  = 2

  .عدد أفراد املجموعة األوىل  = 1ن

  .عدد أفراد املجموعة الثانية  = 2ن

  :مثال 

  2  6  8  3  5  4  7  العينة األوىل

  -  13  10  2  15  5  3  الثانيةالعينة 

الجدول السابق يوضـح درجـات مجموعـة مـن الـذكور واإلنـاث يف اختبـار للـذكاء واملطلـوب 

دالة إحصائية أم " ت"ومن ثم تحديد هل " ت"من خالل التحقق من رشوط اختبار " ت"حساب قيمة 

   ؟0.01عند مستوى داللة إحصائية  ال ؟

  :الحل 

قبل أن نبدأ الحل نالحظ أن 

  6 = 2ن ≠ 7 = 1ن

  .ونقوم ببناء الجدول التاىل" ص"ى والعينة الثانية ه" س"نعترب أن العينة األوىل هى 

2ح  س ح  س
2ح  ص ح  ص  س

ص

7  2  4  3  -5  25  

4  -1  1  5  -3  9  

5  0  0  15  7  49  

3  -2  4  2  -6  36  

8  3  9  10  4  16  

6  1  1  13  5  25  

2  -3  9  -  -  -  

35  -  28  48  -  148  
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  : العينة األوىل

  :نحسب لها املتوسط والوسيط والتباين واالنحراف املعيارى كالتاىل

  :حساب املتوسط 

  35     مجـ س        

   5=  ــــــــــ      = ـــــــــــ = س م

  7        1 ن          

  

  :حساب الوسيط 

ًترتيبا تصاعديا كالتاىل ) س(نرتب قيم املتغري  ً:  

2  3  4  5  6  7  8  

د العينـة األوىل فرديـة لـذا فـان قيمـة الوسـيط هـى القيمـة التـى ترتيبهـا حيث أن عدد أفرا

  ) 4(أى التى ترتبيها ) 1/2+ن(

  5 = س و= الوسيط 

  :حساب التباين 

2 مجـ ح  
  28        س

2ع
  4=  ـــــــ  = ـــــــــ = س

  7           1ن

  :حساب االنحراف املعيارى 

  

2ع       =س ع
  2  =   4          =   س

  

  :حساب االلتواء 

   )5 – 5(  × 3          ) و –م (  × 3       

  صفر= ــــ ـــــــــــ        = ــــــــــــــ = االلتواء

  2                 ع              

  :العينة الثانية 

  :نحسب لها املتوسط والوسيط والتباين واالنحراف املعيارى كالتاىل
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  :حساب املتوسط 

  48     صمجـ     

   8= ــــــ        =   ــــــ = ص م

  6    2ن         

  :حساب الوسيط 

ًترتيبا تصاعديا كالتاىل ) ص(نرتب قيم املتغري  ً:  

2  3  5  10  13  15  

 اللتـان متوسـط القيمتـني لذا فان قيمة الوسيط هى زوجية الثانيةحيث أن عدد أفراد العينة 

  ) 4 ، 3(ها أى التى ترتبي) 1 + 2/ ، ن2/ن( امترتيبه

  7.5 = 2)/10 + 5( = صو= الوسيط 

  :حساب التباين 

2مجـ ح      
  148    ص

2ع
  24.66=  ـــــــ   = ـــــــــ = ص

  6        2ن 

  :حساب االنحراف املعيارى 

  

2ع      =ص ع
  5  =   24.66               =  ص

  

  :حساب االلتواء 

   )7.5 – 8(  × 3    ) و –م (  × 3       

  0.3=  ــــــــــ    = ــــــــــ  =االلتواء

  5         ع             

  

  "ت"التحقق من رشوط اختبار 

  : حجم العينتني -1

   5 > 7 = 1ن

   5 > 6 = 2ن
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  . لذا فهذا الرشط متحقق 5كرب من أن يكون أحيث أن حجم كل من العينتني عىل حده البد و

  : تقارب العينتني -2

   6 = 2 من نً تتقارب جدا7 = 1ن

  : تجانس العينتني -3

  :املحسوبة من العالقة " ف"نحسب قيمة 

  

   24.66             ألكربالتباين ا

  6.116= ــ ــــــــــــــــ     = ــــــــــــــــــــــ  =ف املحسوبة 

   4              التباين األصغر

رية التباين األكرب ودرجة حرية الجدولية يلزم حساب قيمة كل من درجة ح" ف"إليجاد قيمة 

  .التباين األصغر 

  5 = 1 – 6 = 1 – 2ن= درجة حرية التباين األكرب 

املجموعة الثانية ألن تباين العينـة ونالحظ أننا اخرتنا درجة حرية التباين األكرب من عدد أفراد 

  .الثانية هو األكرب 

  6 = 1 – 7 = 1 – 1ن= درجة حرية التباين األصغر 

ومستوى داللة ) 6(ودرجة حرية تباين صغري ) 5(عند درجة حرية تباين كبري " ف"ول من جدا

   .8.75 =الجدولية " ف" نجد أن قيمة 0.01

  :الجدولية نجد أن " ف"املحسوبة بقيمة " ف"مبقارنة قيمة 

   ) .لذا فانه يوجد تجانس بني العينتني( الجدولية " ف "<املحسوبة " ف"

  :لعينتني  اعتدالية التوزيع ل-4

  3+  <صفر =  التواء س < 3-

  . لذا فان توزيع العينة س معتدل ] 3+،3- [نالحظ أن قيمة التواء س محصور ىف الفئة 

  3+  < 0.3=  التواء ص < 3-
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  . لذا فان توزيع العينة ص معتدل ] 3+،3- [نالحظ أن قيمة التواء ص محصور ىف الفئة 

  :املحسوبة " ت"حساب قيمة 

  

  2 م– 1م

  = ت 

 1 ع1ن
 2 ع2ن + 2

2                1          1  

  2ن        1ن                    2 - 2ن + 1 ن 

  

  : املعادلة السابقة بالتعويض يف

  

  5 – 8  

  = ت 

7 × 4 + 6 × 24.66                   1           1  

  7 + 6 - 2                             7            6   

  

  1.36-= ت املحسوبة 

  :ًدامئا فتصبح " ت"تهمل اإلشارة السالبة لقيمة 

   .1.36= املحسوبة " ت"قيمة 

  :الجدولية " ت"حساب قيمة 

  :يلزم حساب درجة الحرية الجدولية " ت"إليجاد قيمة 

  11 = 2 – 6 + 7 = 2 – 2ن + 1ن= درجة الحرية 

أن  مـع األخـذ ىف االعتبـار 0.01 ومـستوى داللـة 11 حريةعند درجة " ت"بالبحث ىف جداول 

   .3.11= الجدولية " ت"البحث يكون ىف داللة الطرفني ، نجد أن قيمة 

  "ت"تحديد داللة 

  :الجدولية " ت"املحسوبة بقيمة " ت"مبقارنة قيمة 

  3.11= الجدولية " ت "< 1.36= املحسوبة " ت"نجد أن 
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  .ية ليست دالة إحصائ" ت"ن وبالتايل فإ

  غري متساويتني ىف أعداد أفرادهامومتجانستني  غريداللة فرق عينتني ل" ت"حساب  : الثانية الحالة -2

 هام عدد أفـراد 2 ، ن1حيث نًأيضا مثل الحالة السابقة  2 ال تساوى ن1 هذه الحالة تكون نيف

  .الرتتيب ة األوىل والثانية عىلالعين

  : ومختلفني ىف عدد األفراد باملعادلة التالية لعينتني غري متجانستني" ت"تحسب داللة 

  2 م– 1م                                  

  = ت 

 1ع
 2ع             2

2       

  2ن             1ن

  

  

  :حيث 

  .املتوسط الحساىب للمجموعة األوىل  = 1م

  .املتوسط الحساىب للمجموعة الثانية  = 2م

 1ع
  . تباين املجموعة األوىل = 2

 2ع
  .تباين املجموعة الثانية  = 2

  .عدد أفراد املجموعة األوىل  = 1ن

  .عدد أفراد املجموعة الثانية  = 2ن

  :مثال 

  20  19  13  48  19  32  22  17  35  العينة األوىل

  -  -  7  2  14  10  9  3  11  العينة الثانية
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ء واملطلـوب الجدول السابق يوضـح درجـات مجموعـة مـن الـذكور واإلنـاث يف اختبـار للـذكا

دالة إحصائية أم " ت"ومن ثم تحديد هل " ت"من خالل التحقق من رشوط اختبار " ت"حساب قيمة 

   ؟0.05عند مستوى داللة إحصائية  ال ؟

  

  :الحل 

  قبل أن نبدأ الحل نالحظ أن 

  7 = 2ن ≠ 9 = 1ن

  .تاىلونقوم ببناء الجدول ال" ص"ى والعينة الثانية ه" س"نعترب أن العينة األوىل هى 

  

2ح  س ح  س
2ح  ص ح  ص  س

  ص

35  10  100  11  3  9  

17  -8  64  3  -5  25  

22  -3  9  9  1  1  

19  -6  36  14  6  36  

48  23  569  2  -6  36  

13  -12  144  7  -1  1  

19  -6  36  -  -  -  

20  -5  25  -  -  -  

225  -  992  56  -  112  

  

  :العينة األوىل 

  : كالتاىلنحسب لها املتوسط والوسيط والتباين واالنحراف املعيارى

  :حساب املتوسط 
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  :حساب الوسيط 

ًترتيبا تصاعديا كالتاىل ) س(نرتب قيم املتغري  ً:  

13  17  19  19  20  22  32  35  48  

حيث أن عدد أفراد العينـة األوىل فرديـة لـذا فـان قيمـة الوسـيط هـى القيمـة التـى ترتيبهـا 

  ) 5(أى التى ترتبيها ) 1/2+ن(

  20 = سو= الوسيط 

  
  :حراف املعيارى حساب االن

  
  :حساب االلتواء 

  
  :العينة الثانية 

  :نحسب لها املتوسط والوسيط والتباين واالنحراف املعيارى كالتاىل
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  :حساب املتوسط 

  
  :حساب الوسيط 

ًترتيبا تصاعديا كالتاىل ) ص(نرتب قيم املتغري  ً:  

2  3  7  9  10  11  14  

 ترتيبهـا التـى القيمـةفـان قيمـة الوسـيط هـى  لـذا فرديـةحيث أن عدد أفراد العينة الثانيـة 

  ) 4(أى التى ترتبيها ) 1/2+ن(

  9 = صو= الوسيط 

  

  :حساب التباين 

  
  :حساب االنحراف املعيارى 

  
  :حساب االلتواء 

  
  "ت"التحقق من رشوط اختبار 

  : حجم العينتني -1

   5 > 9 = 1ن
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   5 > 7 = 2ن

  . لذا فهذا الرشط متحقق 5كرب من أن يكون وأحيث أن حجم كل من العينتني عىل حده البد 

  : تقارب العينتني -2

   7 = 2ً تتقارب جدا من ن9 = 1ن

  

  : تجانس العينتني -3

  :املحسوبة من العالقة " ف"نحسب قيمة 

  
الجدولية يلزم حساب قيمة كل من درجة حرية التباين األكرب ودرجة حرية " ف"إليجاد قيمة 

  .التباين األصغر 

  8 = 1 – 9 = 1 – 1ن= رية التباين األكرب درجة ح

 ألن تبـاين العينـة األوىلونالحظ أننا اخرتنا درجة حرية التباين األكرب من عدد أفراد املجموعة 

  . هو األكرب األوىل

  6 = 1 – 7 = 1 – 2ن= درجة حرية التباين األصغر 

ومستوى داللة ) 6(ري ودرجة حرية تباين صغ) 8(عند درجة حرية تباين كبري " ف"من جداول 

   .4.15= الجدولية " ف" نجد أن قيمة 0.05

  :الجدولية نجد أن " ف"املحسوبة بقيمة " ف"مبقارنة قيمة 

  ) . يوجد تجانس بني العينتنيال لذا فانه ( الجدولية " ف ">املحسوبة " ف"

  : اعتدالية التوزيع للعينتني -4

  3+  < 1.4=  التواء س < 3-

  . لذا فان توزيع العينة س معتدل ] 3+،3- [تواء س محصور ىف الفئة نالحظ أن قيمة ال

  3+  < 0.75-=  التواء ص < 3-



1

 اختبارات: الفصل الثامن

 195 

  

  . لذا فان توزيع العينة ص معتدل ] 3+،3- [نالحظ أن قيمة التواء ص محصور ىف الفئة 

  :املحسوبة " ت"حساب قيمة 

  

  
  :بالتعويض ىف املعادلة السابقة 

  

  
  4.46= ت املحسوبة 

  :الجدولية " ت" قيمة حساب

  الجدولية " ت"إليجاد قيمة 

  :تحسب من العالقة التالية 

  

  
  :حيث 

الجدولية للعينة األوىل وتحسب عن طريق حساب درجة حريـة العينـة األوىل " ت"هى  : 1ت

  :عىل حده من العالقة 
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  8 = 1 – 9 = 1 – 1ن= درجة حرية العينة األوىل 

 ىف داللـة الطـرفني نجـد أن 0.05 ومـستوى داللـة 8 حرية عن درجة" ت"وبالبحث ىف جداول 

  2.31 = 1قيمة ت

الجدولية للعينة الثانية وتحسب عن طريق حساب درجة حرية العينة الثانية " ت"هى  : 2ت

  :عىل حده من العالقة 

  6 = 1 – 7 = 1 – 2ن = الثانيةدرجة حرية العينة 

 ىف داللـة الطـرفني نجـد أن 0.05اللـة  ومـستوى د6عن درجة حرية " ت"وبالبحث ىف جداول 

  2.45 = 2قيمة ت

  :الجدولية " ت"ثم نعوض ىف املعادلة التالية لحساب قيمة 

  

  
  

  
  2.33= ت الجدولية 

  

  "ت"تحديد داللة 

  الجدولية " ت"املحسوبة بقيمة " ت"مبقارنة قيمة 

  2.33= الجدولية " ت" > 4.46= املحسوبة " ت"نجد أن 

  .دالة إحصائية " ت"وبالتايل فان 
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  متساويتني ىف أعداد أفرادهامغري مرتبطتني ولداللة فرق عينتني " ت"حساب :  الحالة الثالثة -3

  

  " .ت"ىف هذه الحالة ال نتحقق من رشوط اختبار 

الرتتيب   هام عدد أفراد العينة األوىل والثانية عىل2 ، ن1 حيث ن2 ن= 1ىف هذه الحالة تكون ن

.  

  : ىف عدد األفراد باملعادلة التالية متساويتني لفرق عينتني "ت"تحسب داللة 

  

  
  :حيث 

  .املتوسط الحساىب للمجموعة األوىل  = 1م

  .املتوسط الحساىب للمجموعة الثانية  = 2م

 1ع
  .تباين املجموعة األوىل  = 2

 2ع
  .تباين املجموعة الثانية  = 2

  . متساويتان عدد أفراد العينة األوىل أو الثانية حيث أنهام= ن 

  :مثال 

  2  6  8  3  5  4  7  العينة األوىل

  1  13  10  2  15  5  3  العينة الثانية
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الجدول السابق يوضـح درجـات مجموعـة مـن الـذكور واإلنـاث يف اختبـار للـذكاء واملطلـوب 

   ؟0.05عند مستوى داللة إحصائية  دالة إحصائية أم ال ؟" ت"ومن ثم تحديد هل " ت"حساب قيمة 

  :الحل 

  ل أن نبدأ الحل نالحظ أن قب

  7 = 2ن = 1ن

  .اء الجدول التاىلونقوم ببن" ص"والعينة الثانية هى " س"نعترب أن العينة األوىل هى 

  

2ح  سح  س
2ح  ص ح  ص  س

  ص

7  2  4  3  -4  16  

4  -1  1  5  -2  4  

5  0  0  15  8  64  

3  -2  4  2  -5  25  

8  3  9  10  3  9  

6  1  1  13  6  36  

2  -3  9  1  -6  36  

35  -  28  49  -  190  

  

  :العينة األوىل 

  .نحسب لها املتوسط والتباين 
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  :العينة الثانية 

  :نحسب لها املتوسط والتباين كالتاىل

  :حساب املتوسط 

  
  :حساب التباين 

      
  

  :املحسوبة " ت"حساب قيمة 

  

  
  :بالتعويض ىف املعادلة السابقة 
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  0.88-= ت املحسوبة 

  :ًدامئا فتصبح " ت"قيمة تهمل اإلشارة السالبة ل

   .0.88= املحسوبة " ت"قيمة 

  :الجدولية " ت"حساب قيمة 

  :الجدولية يلزم حساب درجة الحرية " ت"إليجاد قيمة 

  12 = 2 – 7 + 7 = 2 – 2ن + 1ن= درجة الحرية 

 مـع األخـذ ىف االعتبـار أن 0.05 ومـستوى داللـة 12عند درجة حرية " ت"بالبحث ىف جداول 

   .2.18= الجدولية " ت"ن ىف داللة الطرفني ، نجد أن قيمة البحث يكو

  "ت"تحديد داللة 

  الجدولية " ت"املحسوبة بقيمة " ت"مبقارنة قيمة 

  2.18= الجدولية " ت "< 0.88= املحسوبة " ت"نجد أن 

  .ليست دالة إحصائية " ت"وبالتايل فان 

  ني ومتساويتني ىف أعداد أفرادهاملداللة فرق عينتني مرتبطت" ت"حساب :  الحالة الرابعة -4

نفـس االختبـار عـىل ًاختبارا عىل مجموعة من األفراد ثم نعيـد ما نجرى ديرتبط املتوسطان عن

نفس املجموعة ىف وقت آخر أى أن العينة التى يجرى عليهـا االختبـار األول هـى نفـسها العينـة التـى 

  .بل تصبح هى نفسها  2ن = 1تكون نيجرى عليها االختبار الثاىن وىف هذه الحالة ال 

  " .ت"ًىف هذه الحالة أيضا ال نتحقق من رشوط اختبار 
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  :لفرق عينتني متساويتني ىف عدد األفراد باملعادلة التالية " ت"تحسب داللة 

            

  :حيث 

 متوسط الفروق ويحسب من العالقة  =  فم:  

       
  2 س– 1س= الفروق = ف 

 ول  هى درجات االختبار األ1س 

 هى درجات االختبار الثاىن 2س  

  عدد األفراد ىف أى من االختبارين = ن. 

 ف م –ف  = ف ح  

  :مثال 

  11  22  16  23  14  22  24  20  18  26  درجات االختبار األول

  9  23  11  24  12  18  21  19  16  23  درجات االختبار الثاىن

  

حيث تم إجراء االختبار ء  يف اختبار للذكااألطفالالجدول السابق يوضح درجات مجموعة من 

" ت"واملطلـوب حـساب قيمـة مرة ثم بعد إجراء برنامج تدريبى لهم تـم إجـراء االختبـار مـرة أخـرى 

عنـد مـستوى داللـة  دالـة إحـصائية أم ال ؟" ت"ومـن ثـم تحديـد هـل للفرق بني درجات االختبارين 

   ؟0.05إحصائية 
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  :الحل 

  قبل أن نبدأ الحل نالحظ أن 

  2ن هى نفسها 1ن

ثـم نقـوم ببنـاء " 2س"ودرجات االختبار الثاىن هى " 1س" هى درجات االختبار األولنعترب أن 

  :الجدول التاىل 

  

2ح  فح   ف  2س  1س
  ف

26  23  3  1  1  

18  16  2  0  0  

20  19  1  -1  1  

24  21  3  1  1  

22  18  4  2  4  

14  12  2  0  0  

23  24  -1  -3  9  

16  11  5  3  9  

22  23  -1  -3  9  

11  9  2  0  0  

-  -  20  -  34  

  

   :فمتوسط الفروق م حساب 

  
   :فح حساب 

  :يحسب من العالقة 

  ف م –ف  = فح 
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  :املحسوبة " ت"حساب قيمة 

  

            
  

  :بالتعويض ىف املعادلة السابقة 

  

             
  

  3.25= ت املحسوبة 

  :الجدولية " ت"حساب قيمة 

   :الجدولية يلزم حساب درجة الحرية" ت"إليجاد قيمة 

  9 = 1 – 10 = 1 –ن = درجة الحرية 

 مـع األخـذ ىف االعتبـار أن 0.05 ومـستوى داللـة 9عند درجـة حريـة " ت"بالبحث ىف جداول 

   .1.83= الجدولية " ت" ، نجد أن قيمة الطرف الواحدالبحث يكون ىف داللة 

  "ت"تحديد داللة 

  الجدولية " ت"املحسوبة بقيمة " ت"مبقارنة قيمة 

  1.83= الجدولية " ت "< 3.25= املحسوبة " ت"نجد أن 

 .دالة إحصائية " ت"وبالتايل فان 
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  متارين

  

  : حصل عليها مجموعتني من األفراد ىف مقياس توهم املرض التيالقيم التالية تعرب عن الدرجات  -1

  

  18  5  8  7  9  6  10  س

  -  9  8  6  11  5  3  ص

  

  .حيث س هى مجموعة الذكور ، ص مجموعة اإلناث 

  :طلوب وامل

مـع بيـان إذا كانـت " ت"التحقـق مـن رشوط بالطريقة املناسبة من خالل " ت"حساب قيمة 

   0.05دالة إحصائية أم ال عند مستوى داللة 

  

  . القيم التالية تعرب عن الدرجات التي حصل عليها مجموعتني من األفراد ىف اختبار للذكاء -2

  

  39  21  36  25  38  31  27  س

  -  19  30  21  27  23  15  ص

  

  .حيث س هى مجموعة الذكور ، ص مجموعة اإلناث 

  

  :واملطلوب 
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مـع بيـان إذا كانـت " ت"بالطريقة املناسبة من خالل التحقـق مـن رشوط " ت"حساب قيمة 

   0.05دالة إحصائية أم ال عند مستوى داللة 

ر يقيس القدرة  القيم التالية تعرب عن الدرجات التي حصل عليها مجموعتني من األفراد ىف اختبا-3

  .عىل الرتكيز 

  

  17  4  7  6  8  5  9  س

  -  8  7  5  10  4  2  ص

  

  .حيث س هى مجموعة الذكور ، ص مجموعة اإلناث 

  :واملطلوب 

مـع بيـان إذا كانـت " ت"بالطريقة املناسبة من خالل التحقـق مـن رشوط " ت"حساب قيمة 

   0.05دالة إحصائية أم ال عند مستوى داللة 

  .رب عن الدرجات التي حصل عليها مجموعتني من األفراد ىف اختبار مادة اإلحصاء  القيم التالية تع-4

  10  9  7  2  3  5  4  8  س

  -  -  17  9  4  1  5  6  ص

  

  .حيث س هى مجموعة الذكور ، ص مجموعة اإلناث 

  :واملطلوب 

مـع بيـان إذا كانـت " ت"بالطريقة املناسبة من خالل التحقـق مـن رشوط " ت"حساب قيمة 

   0.05ة أم ال عند مستوى داللة دالة إحصائي

 القيم التالية تعرب عن الدرجات التي حصل عليها مجموعتني من األفراد ىف اختبار مـادة الحاسـب -5

 .اآلىل 
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  17  12  14  13  9  س

  17  8  9  3  8  ص

  .حيث س هى مجموعة الذكور ، ص مجموعة اإلناث 

  :واملطلوب 

ذا كانت دالة إحصائية أم ال عند مستوى داللـة بالطريقة املناسبة مع بيان إ" ت"حساب قيمة 

0.05   

  . القيم التالية تعرب عن الدرجات التي حصل عليها مجموعتني من األفراد ىف اختبار لالستيعاب -6

  12  11  15  15  7  س

  6  7  8  2  7  ص

  

  .حيث س هى مجموعة الذكور ، ص مجموعة اإلناث 

  :واملطلوب 

مع بيان إذا كانت دالة إحصائية أم ال عند مستوى داللـة بالطريقة املناسبة " ت"حساب قيمة 

0.05   

 من الطالب ثم تم تدريبهم عىل طريقة االختبـار ملـدة 10 عىل عينة قوامها  قمت بتطبيق اختبار-7

  :أسبوعني وتم إجراء االختبار مرة أخرى والجدول التاىل يوضح درجات الطالب ىف االختبارين 

  28  16  18  17  22  15  32  25  27  30  درجات االختبار األول

  14  10  12  26  9  24  16  28  18  25  درجات االختبار الثاىن

  :واملطلوب 

بالطريقة املناسبة مع بيان إذا كانت دالة إحصائية أم ال عند مستوى داللـة " ت"حساب قيمة 

0.05   

  .ر للذكاء  القيم التالية تعرب عن الدرجات التي حصل عليها مجموعتني من األفراد ىف اختبا-8
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  20  19  13  48  19  32  22  17  35  س

  -  -  7  2  14  10  9  3  11  ص

  

  .حيث س هى مجموعة الذكور ، ص مجموعة اإلناث 

  :واملطلوب 

   0.05بالطريقة املناسبة مع بيان إذا كانت دالة إحصائية أم ال عند مستوى داللة " ت"حساب قيمة 
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  التاسعالفصل 

  2اختبار كا

  :مقدمه 

   2الطريقة العامة لحساب كا: أوالً 

  . من عدمه 2تحديد مدى داللة كا: ًثانيا 

   .2×1 من الجدول التكرارى 2الطريقة العامة لحساب كا: ًثالثا 

  .2×1 من الجدول التكرارى 2الطريقة املخترصة لحساب كا: ًرابعا 

   .ن×1لجدول التكرارى  من ا2الطريقة العامة لحساب كا: ًخامسا 

   .2×2 من الجدول التكرارى 2الطريقة العامة لحساب كا: ًسادسا 

  .2×2 من الجدول التكرارى 2 لحساب كااملخترصةالطريقة : ًسابعا 

  .ن × من الجدول التكرارى ن2الطريقة العامة لحساب كا: ًثامنا 

  . لداللة فروق النسب املرتبطة 2حساب كا: ًثالثا 

  

  



1

 2اختبار كا: صل التاسعالف

 210 



1

 2اختبار كا: صل التاسعالف

 211 

  :مقدمه 

 إىل البحث الذي نرشه كارل بريسـون ىف أوائـل القـرن العـرشين 2ترجع النشأة األوىل الختبار كا

ًوهى تعد من أهم اختبارات الداللة اإلحصائية وأكرثها شيوعا ألنها ال تعتمد عىل شـكل التوزيـع ولـذا 

 خليـة مـن خاليـا فهى تعد من املقاييس الالبارامرتية أى مقاييس التوزيعات الحرة وألنها تحسب لكل

   .2أى جدول تكرارى ثم تجميع القيم الجزئية للحصول عىل القيمة الكارلية لـ كا

 لحساب داللة فروق التكرار أو البيانات العددية التي ميكـن تحويلهـا إىل تكـرار 2وتستخدم كا

  .مثل النسب واالحتامل 

  

   2الطريقة العامة لحساب كا

  

  
  :حيث 

  .الذي يحدث بالفعل واملوجود بالجدول هو التكرار الواقعى  : وت

 2هو التكرار املتوقع حدوثه ويختلف حسابه باختالف نوع الجدول املطلوب حـساب كـا : مت

  .منه 

   من عدمه 2تحديد مدى داللة كا

  : الجدولية كالتاىل 2 املحسوبة نقارنها بقيمة كا2ىف جميع الحاالت نخرج من الحسابات بقيمة كا

 تكون دالة إحصائية 2 الجدولية فان كا2 كا>سوبة  املح2إذا كانت كا . 

 ليست دالة إحصائية 2 الجدولية فان كا2 كا< املحسوبة 2إذا كانت كا . 

  

  

  



1

 2اختبار كا: صل التاسعالف

 212 

  

  : من الجداول املختلفة 2حاالت حساب كا

   :2×1 من الجدول التكراري 2الطريقة العامة لحساب كا:  الحالة األوىل -1

  .دين دون خاليا املجموع إن وجدت بالجدول  من صف واحد وعمو2×1يتكون الجدول 

  : ىف هذا الجدول تحسب من القانون العام 2ولحساب قيمة كا

  

          
  

  . هنا تساوى متوسط التكرارات الواقعية املوجودة بالجدولم حيث ت

  :مثال 

  . شخص ىف استبيان دار حول رفض أو قبول قضية الزواج العريف 80الجدول التايل يوضح آراء 

  

  مج  غري موافق  موافق  الرأي

  80  20  60  التكرار

  

   ؟0.05 مع بيان مدى داللتها إحصائيا عند مستوى داللة 2واملطلوب حساب قيمة كا

  :الحل 

  
  : املحسوبة 2حساب كا

  :نكون الجدول التايل 
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)مت –و ت(  مت –و ت  مت  وت
2  

)مت –و ت(
2  

  مت

6  40  20  400  10  

20  40  -20  400  10  

  20  موعمج  -  -  -

  

  2من الجدول مبارشة فان مجموع العمود األخري يعطينا قيمة كا

   .20=  املحسوبة 2كا

  : الجدولية 2حساب كا

  :لحسابها يلزم حساب درجة الحرية ومستوى الداللة 

  1 = 1 – 2 = 1 –عدد األعمدة = درجة الحرية 

   .0.05= مستوى الداللة 

=  الجدوليـة 2 نجد قيمـة كـا0.05ومستوى داللة  1=  عند درجة حرية 2بالبحث ىف جداول كا

3.841.   

   :2تحديد مدى داللة كا

  : الجدولية نجد أن 2 املحسوبة بقيمة كا2نقارن قيمة كا

   3.841=  الجدولية 2 قيمة كا> 20=  املحسوبة 2قيمة كا

   .0.05 دالة إحصائية عند مستوى داللة 2لذا فان كا

   :2×1 من الجدول التكراري 2ترصة لحساب كاالطريقة املخ:  الحالة الثانية -2

  : من العالقة 2 ىف هذا الجدول بالطريقة املخترصة فان قيمة كا2لحساب قيمة كا

  

  2 )2 ت– 1ت(      

   ــــــــ  =2كا

  2ت + 1ت      

  . هي التكرار األصغر 2 هو التكرار األكرب و ت1 حيث ت
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  :مثال 

  .استبيان دار حول رفض أو قبول قضية الزواج العريف  شخص ىف 80الجدول التايل يوضح آراء 

   

  مج  غري موافق  موافق  الرأي

  80  20  60  التكرار

  

 بالطريقة املخترصة مع بيان مـدى داللتهـا إحـصائيا عنـد مـستوى 2واملطلوب حساب قيمة كا

   ؟0.05داللة 

  :الحل 

  : املحسوبة 2حساب كا

  

  
  : الجدولية 2حساب كا

  :درجة الحرية ومستوى الداللة لحسابها يلزم حساب 

  1 = 1 – 2 = 1 –عدد األعمدة = درجة الحرية 

   .0.05= مستوى الداللة 

=  الجدوليـة 2 نجد قيمـة كـا0.05 ومستوى داللة 1=  عند درجة حرية 2بالبحث ىف جداول كا

3.841.   

   :2تحديد مدى داللة كا

   الجدولية نجد أن2 املحسوبة بقيمة كا2نقارن قيمة كا

   3.841=  الجدولية 2 قيمة كا> 20=  املحسوبة 2مة كاقي

   .0.05 دالة إحصائية عند مستوى داللة 2لذا فان كا
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  :ن ×1 من الجدول التكراري 2الطريقة العامة لحساب كا:  الحالة الثالثة -3

عمــود دون خاليــا املجمــوع إن وجــدت ) ن(ن مــن صــف واحــد وعــدد ×1يتكــون الجــدول 

  .بالجدول 

  : ىف هذا الجدول تحسب من القانون العام 2يمة كاولحساب ق

  

  
  . هنا تساوى متوسط التكرارات الواقعية املوجودة بالجدولم حيث ت

  :مثال 

  . شخص ىف استبيان دار حول قضية الزواج العريف 30الجدول التايل يوضح آراء 

   

  مج  معارض  ال أدرى  موافق  الرأي

  30  16  2  12  التكرار

  

   ؟0.05 مع بيان مدى داللتها إحصائيا عند مستوى داللة 2يمة كاواملطلوب حساب ق

  :الحل 

  ) :مت(حساب التكرار املتوقع 
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  : املحسوبة 2حساب كا

  :نكون الجدول التايل 

  

)مت –و ت(  مت –و ت  مت  وت
2  

)مت –و ت(
2  

  مت

12  10  2  4  0.4  

2  10  -8  64  6.4  

16  10  6  36  3.6  

  10.4  مجموع  -  -  -

  

  2ل مبارشة فان مجموع العمود األخري يعطينا قيمة كامن الجدو

   .10.4=  املحسوبة 2كا

  : الجدولية 2حساب كا

  :لحسابها يلزم حساب درجة الحرية ومستوى الداللة 

  2 = 1 – 3 = 1 –عدد األعمدة = درجة الحرية 

   .0.05= مستوى الداللة 

=  الجدوليـة 2 نجد قيمـة كـا0.05 ومستوى داللة 2=  عند درجة حرية 2بالبحث ىف جداول كا

5.991.   

   :2تحديد مدى داللة كا

   الجدولية نجد أن2 املحسوبة بقيمة كا2نقارن قيمة كا

   5.991=  الجدولية 2 قيمة كا> 10.4=  املحسوبة 2قيمة كا

   .0.05 دالة إحصائية عند مستوى داللة 2لذا فان كا

   :2×2 الجدول التكراري  من2الطريقة العامة لحساب كا:  الحالة الرابعة -4

  . من صفني وعمودين دون خاليا املجموع إن وجدت بالجدول 2×2يتكون الجدول 
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  : ىف هذا الجدول تحسب من القانون العام 2ولحساب قيمة كا

  

  
  : لكل خلية ىف هذا الجدول عىل حده من العالقة م وتحسب ت

  مجموع العمود×  مجموع الصف         

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ   =مت

   املجموع الكىل                 

   

  :مثال 

  الجدول التايل يوضح العالقة بني املتغريين النوع وتأييد برنامج تليفزيوين معني 

  النوع

  الفكرة
  املجموع  إناث  ذكور

  72  37  35  مؤيد

  48  34  14  معارض

  120  71  49  املجموع

  

   ؟0.05بيان مدى داللتها إحصائيا عند مستوى داللة  مع 2واملطلوب حساب قيمة كا

  :الحل 

  ) :مت(حساب التكرار املتوقع 
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  : املحسوبة 2حساب كا

  :نكون الجدول التايل 

  

)مت –و ت(  مت –و ت  مت  وت
2  

)مت –و ت(
2  

  مت

35  29.4  5.6  31.36  1.06  

37  42.6  -5.6  31.6  0.74  

14  19.6  -5.6  31.36  1.6  

34  28.4  5.6  31.36  1.1  

  4.5  مجموع  -  -  -

  

  2من الجدول مبارشة فان مجموع العمود األخري يعطينا قيمة كا

   .4.5=  املحسوبة 2كا

  : الجدولية 2حساب كا

  :لحسابها يلزم حساب درجة الحرية ومستوى الداللة 

   )1 –عدد األعمدة (× ) 1 –عدد الصفوف = (درجة الحرية 
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) =2 – 1 ( ×)2 – 1 = (1 × 1 = 1  

   .0.05= مستوى الداللة 

=  الجدوليـة 2 نجد قيمـة كـا0.05 ومستوى داللة 1=  عند درجة حرية 2بالبحث ىف جداول كا

3.841  

   :2تحديد مدى داللة كا

  : الجدولية نجد أن 2 املحسوبة بقيمة كا2نقارن قيمة كا

   3.841= جدولية  ال2 قيمة كا> 4.5=  املحسوبة 2قيمة كا

   .0.05 دالة إحصائية عند مستوى داللة 2لذا فان كا

  :2×2 من الجدول التكراري 2الطريقة املخترصة لحساب كا:  الحالة الخامسة -5

  . من صفني وعمودين دون خاليا املجموع إن وجدت بالجدول 2×2يتكون الجدول 

  : القانون التايل  ىف هذا الجدول بالطريقة املخترصة نطبق2ولحساب قيمة كا

  ن × 2فاى = 2كا

  :حيث 

  :هو معامل ارتباط فاى والذى يحسب من العالقة : فاى 

  

      
  

  حيث أ ، ب ، جـ ، د ، هـ ، و ، ز ، ح ، ن

  :هم خاليا الجدول الرباعى الخاليا كام بالشكل التاىل 
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  النوع

  الفكرة
  املجموع  إناث  ذكور

  ح  ب  أ  مؤيد

  ز  د  جـ  معارض

  ن  و  هـ  موعاملج

  

  :مثال 

  .الجدول التايل يوضح العالقة بني املتغريين النوع وتأييد برنامج تليفزيوين معني 

  

  النوع

  الفكرة
  املجموع  إناث  ذكور

  72  37  35  مؤيد

  48  34  14  معارض

  120  71  49  املجموع

  

   ؟0.05 مع بيان مدى داللتها إحصائيا عند مستوى داللة 2واملطلوب حساب قيمة كا

  :الحل 

  :حساب معامل فاى 

  :نعوض ىف العالقة 
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  :2حساب كا

  

  ن × 2فاى = 2كا

  4.33 = 120 × 2)0.19 = (2كا

  

  : الجدولية 2حساب كا

  :لحسابها يلزم حساب درجة الحرية ومستوى الداللة 

  ) 1 –عدد األعمدة (× ) 1 –عدد الصفوف = (درجة الحرية 

) =2 – 1 ( ×)2 – 1 = (1 × 1 = 1  

   .0.05= مستوى الداللة 

=  الجدوليـة 2 نجد قيمـة كـا0.05 ومستوى داللة 1=  عند درجة حرية 2بالبحث ىف جداول كا

3.841  

  

   :2تحديد مدى داللة كا

  : الجدولية نجد أن 2 املحسوبة بقيمة كا2نقارن قيمة كا

   3.841=  الجدولية 2 قيمة كا> 4.33=  املحسوبة 2قيمة كا

   .0.05الة إحصائية عند مستوى داللة  د2لذا فان كا
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  :ن × من الجدول التكراري ن2الطريقة العامة لحساب كا:  الحالة السادسة -6

من األعمدة دون خاليـا املجمـوع ) ن(من الصفوف وعدد ) ن(ن من عدد ×يتكون الجدول ن

  .إن وجدت بالجدول 

  : ىف هذا الجدول تحسب من القانون العام 2ولحساب قيمة كا

  

  
  : لكل خلية ىف هذا الجدول عىل حده من العالقة م وتحسب ت

  

  مجموع العمود×  مجموع الصف         

  ــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــ  =مت

  املجموع الكىل               

  :مثال 

  .وع وتأييد برنامج تليفزيوين معنيالجدول التايل يوضح العالقة بني املتغريين الن

  

  الفكرة

  النوع

موافق 

  جدا

موافق 

  ًنوعا ما
  ال أدرى

ًأرفض نوعا 

  ما

  ًأرفض جدا
  املجموع

  88  5  28  13  37  5  ذكور

  53  5  20  8  17  3  إناث

  141  10  48  21  54  8  املجموع

   ؟0.05 مع بيان مدى داللتها إحصائيا عند مستوى داللة 2واملطلوب حساب قيمة كا
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  :الحل 

  ) :مت(حساب التكرار املتوقع 
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  : املحسوبة 2حساب كا

  :نكون الجدول التايل 

)مت –و ت(  مت –و ت  مت  وت
2  

)مت –و ت(
2  

  مت

5  37  5  0  0  

37  33.7  3.3  10.9  0.32  

13  13.1  -0.1  0.01  0  

28  29.95  -1.59  3.8  0.13  

5  6.24  -1.24  1.5  0.24  

3  3  0  0  0  

17  20.29  -3.29  10.8  0.53  

8  7.89  0.11  0.01  0  

20  18  2  4  0.22  

5  3.75  1.25  1.56  0.42  

  1.86  مجموع  -  -  -

  

  2من الجدول مبارشة فان مجموع العمود األخري يعطينا قيمة كا

   .1.86=  املحسوبة 2كا

  : الجدولية 2حساب كا

  :لحسابها يلزم حساب درجة الحرية ومستوى الداللة 

  ) 1 – األعمدة عدد(× ) 1 –عدد الصفوف = (درجة الحرية 

) =2 – 1 ( ×)5 – 1 = (1 × 4 = 4  
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   .0.05= مستوى الداللة 

=  الجدوليـة 2 نجد قيمـة كـا0.05 ومستوى داللة 4=  عند درجة حرية 2بالبحث ىف جداول كا

9.488  

  

   :2تحديد مدى داللة كا

  : الجدولية نجد أن 2 املحسوبة بقيمة كا2نقارن قيمة كا

   9.488=  الجدولية 2 قيمة كا< 1.86=  املحسوبة 2قيمة كا

   .0.05 ليست دالة إحصائية عند مستوى داللة 2لذا فان كا

  

   لداللة فروق النسب املرتبطة2حساب كا:  الحالة السابعة -7

  : من العالقة 2×2 لداللة فروق النسب املرتبطة بالجدول الرباعى الخاليا 2نحسب قيمة كا

  

  
  : الرباعى كام بالشكل حيث أن ب ، جـ هم خاليا بالجدول

  

  

  ب  أ

  د  جـ

  

  

  :مثال 

 لداللة فروق النسب املرتبطة التاليـة مـع بيـان مـدى داللتهـا إحـصائيا عنـد 2احسب قيمة كا

   .0.05مستوى داللة 
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  النوع

  الفكرة
  مج  إناث  ذكور

  40  15  25  مؤيد

  60  55  5  معارض

  100  70  30  مج

  

  :الحل 

  : املحسوبة 2حساب قيمة كا

  

  
  : الجدولية 2اب كاحس

  :لحسابها يلزم حساب درجة الحرية ومستوى الداللة 

  ) 1 –عدد األعمدة (× ) 1 –عدد الصفوف = (درجة الحرية 

) =2 – 1 ( ×)2 – 1 = (1 × 1 = 1  

   .0.05= مستوى الداللة 

=  الجدوليـة 2 نجد قيمـة كـا0.05 ومستوى داللة 1=  عند درجة حرية 2بالبحث ىف جداول كا

3.841  

   :2تحديد مدى داللة كا

  : الجدولية نجد أن 2 املحسوبة بقيمة كا2نقارن قيمة كا

   3.841=  الجدولية 2 قيمة كا> 5=  املحسوبة 2قيمة كا

   .0.05 دالة إحصائية عند مستوى داللة 2لذا فان كا
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  متارين

  

  : من الجدول الرباعي التاىل -1

  س

  ص
  مج  ال  نعم

  40  15  25  مؤيد

  50  27  23  معارض

  90  42  48  مج

  

  : ىف كل من الحاالت التالية 2احسب قيمة كا

 بالقانون العام  

 بالطريقة املخترصة  

   .0.05ثم بني مدى داللتها إحصائيا عند مستوى داللة 

  

  : من الجدول التاىل 2 احسب كا-2

  0.05 عند مستوى إحصائياثم بني مدى داللتها 

  

  6  3  8  6  4  ذكور

  14  9  25  10  2  إناث
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  : من الجدول التاىل -3

  

  الجنس

  اإلجابة
  مج  إناث  ذكور

  54  22  32  موافق

  24  10  14  معارض

  12  8  4  محايد

  90  40  50  مج

  

   2احسب قيمة كا

   .0.05ثم بني مدى داللتها إحصائيا عند مستوى داللة 

  

  . لداللة فروق النسب املرتبطة التالية مع بيان داللتها اإلحصائية 2 احسب كا-4

  

30  10  

23  27  
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  الفصل العارش

   االنحدار-معامالت االرتباط 
  

  .االرتباط ومعناه : أوالً 

  .أنواع االرتباط  : ًثانيا

  .معامل االقرتان  : ًثالثا

  .معامل فاى  : ًرابعا

  .معامل التوافق  : ًخامسا

  .مل ارتباط بريسون امع : ًسادسا

  .معامل ارتباط الرتب لسبريمان  : ًسابعا

  .معنى االنحدار  : ًثامنا

  .س /معادلة خط انحدار ص : ًتاسعا

  .ص /معادلة خط انحدار س : ًعارشا



1

  االنحدار- معامالت االرتباط: الفصل العارش 

 230 



1

  االنحدار- معامالت االرتباط: الفصل العارش 

 231 

  :االرتباط ومعناه 

تركز عدد من البحوث االجتامعية عىل تحليل العالقة بني أكرث من متغري حيـث يهـتم الباحـث 

التحلـيالت ثنائيـة بتحديد كيف وإىل أي مـدى يـرتبط متغـريات أو أكـرث، واإلحـصاءات املـستخدمة يف 

املتغري، فاملنطق متشابه إىل حد كبري وإن كانت اإلحصاءات املـستخدمة يف دراسـة العالقـات متعـددة 

  .املتغري تتسم بدرجة كبرية من التعقيد

وعند تحليل العالقة بني متغريين يهتم الباحث باإلجابة عن ثالثة تـساؤالت هـل تـرتبط هـذه 

االرتباط املوجود ؟ هل هناك احتامل أن يكـون االرتبـاط الـذي متـت املتغريات ؟ وما هو اتجاه وشكل 

مالحظته بني حاالت العينة أحد خصائص املجتمع البحثي أم أن هذا االرتباط هـو نتـاج لـصغر حجـم 

   العينة التي قد تكون غري ممثلة للمجتمع البحثي ؟

صاءات تعـرف باسـم ميكن تحديد االرتباط بني متغريين من خالل استخدام مجموعة من اإلحـ

معامالت االرتباط ومعامل االرتباط هو رقم يلخص التحسن يف تخمني القيم عىل متغري واحد ألي حالة 

عىل أساس معرفة قيم املتغري الثاين، فكلام ارتفـع املعامـل قـوي االرتبـاط ، ومـن ثـم تحـسنت قردتنـا 

، وتشري القيم التي تقرتب من )1-أو ( حدوترتاوح معامالت االرتباط بني صفر ووا. التنبؤية أو التفسريية

ً إىل وجود ارتباط قوي نسبيا أما تلك التي تقرتب من صفر فتشري إىل ارتباط ضعيف نسبيا1 ويتطلـب . ً

كل مستوى قياس أنواع مختلفة من الحسابات وبالتايل فلكل مـن هـذه املـستويات اختبـارات ارتبـاط 

  .مختلفة

حث مبعرفة اتجاه العالقـة بـني املتغـريين فهـل هـي عالقـة إضافة إىل حجم االرتباط يهتم البا

طردية أو عكسية، وتجدر اإلشارة هنـا إىل أن مفهـوم االتجـاه لـيس لـه معنـى عـىل مـستوى القيـاس 

األسمى، حيث إن األرقام عىل هذا املستوى من القياس مجرد عناوين للفئات، وبالتايل ال تتغري إشارات 

لها موجبة وتشري إىل مدى قوة االرتباط ، أما عـىل مـستوى قيـاس الفـرتة معامالت االرتباط االسمية فك

  .ًفإن اإلشارات تتغري ولها دالالت هندسية عىل درجة عالية نسبيا من التعقيد



1

  االنحدار- معامالت االرتباط: الفصل العارش 

 232 

  

ًوأخريا يهتم الباحث باختبارات الداللة اإلحـصائية وهـي االختبـارات التـي توضـح احـتامل أن 

نتـاج التحيـز يف عمليـة االختبـار بـدالً مـن أن تعكـس عالقـات تكون العالقات التي يالحظها الباحـث 

  .موجودة فعالً يف مجمع البحث

  :أنواع االرتباط 

 وتتحـدد نوعيـة ] 1 ، 1-[بالطبع عرفنا أن قيمة معامل االرتبـاط محـصورة ىف الفـرتة املغلقـة 

  :االرتباط من الجدول التاىل 

  

  نوع االرتباط  قيمة معامل االرتباط

  طردى تامارتباط   1+

  ارتباط طردى قوى  1+ إىل أقل من 0.7من 

  ارتباط طردى متوسط  0.7 إىل أقل من 0.4من 

  ارتباط طردى ضعيف  0.4من صفر إىل أقل من 

  االرتباط منعدم  صفر

  ارتباط عكيس تام  1-

  ارتباط عكىس قوى  1- إىل أقل من 0.7-من 

  ارتباط عكىس متوسط  0.7- إىل أقل من 0.04-من 

  ارتباط عكىس ضعيف  04.-فر إىل أقل من من ص

  :طرق حساب االرتباط 

  : معامل االقرتان -1

يستخدم معامل االقرتان لحساب قيمة معامـل االرتبـاط عنـدما يكـون املتغـريان املـراد قيـاس 

خاليا فقط دون خاليـا ) 4(االرتباط بينهم صفات والجدول املزدوج الذي ميثل العالقة بينهم مكون من 

  :ع نستخدم القانون التاىل ملعامل االقرتان املجمو
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  :حيث أ ، ب ، جـ ، د هم الخاليا األربع للجدول رباعى الخاليا كام بالشكل 

  

  ب  أ

  د  جـ

  

  :مثال 

قام أحد الباحثني بعمل بحث عن نسب املدخنيني من النـوعني الـذكور واإلنـاث فحـصل عـىل 

  :بيانات الجدول التاىل 

  

  النوع

  التدخني
  مج  إناث  ذكور

  40  15  25  يدخن

  60  55  5  ال يدخن

  100  70  30  مج

  واملطلوب حساب قيمة معامل االرتباط بالطريقة املناسبة مع بيان نوع هذا االرتباط ؟

  :الحل 

  :الجدول مكون من أربعة خاليا فقط واملتغريان صفات لذا نستخدم معامل االقرتان 
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  :تحديد نوع االرتباط 

  . طردى قوى ارتباط

  

  : معامل فاى -2

يستخدم معامل فاى لحساب قيمة معامل االرتباط عندما يكون املتغريان املراد قياس االرتباط 

خاليـا فقـط دون خاليـا ) 4(ًبينهم صفات أيضا والجدول املزدوج الذي ميثل العالقة بينهم مكـون مـن 

  :املجموع نستخدم القانون التاىل لحساب ملعامل فاى 

  
   أ ، ب ، جـ ، د ، هـ ، و ، ز ، ح حيث

  :هم خاليا الجدول الرباعى الخاليا كام بالشكل التاىل 
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  النوع

  الفكرة
  املجموع  إناث  ذكور

  ح  ب  أ  مؤيد

  ز  د  جـ  معارض

  ن  و  هـ  املجموع

  

متى يستخدم معامل االقرتان ومتـى يـستخدم معامـل فـاى رغـم تـشابههام ىف : والسؤال اآلن 

  ؟الرشوط 

يستخدم معامل فاى إذا كنا نريد استخدام جميع خاليا الجدول أو إذا كنا نريد الحـصول عـىل 

  .القيمة األقل ملعامل االرتباط أو األدق أما بخالف ذلك نستخدم معمل االقرتان 

  :مثال 

قام أحد الباحثني بعمل بحث عن نسب املدخنني مـن النـوعني الـذكور واإلنـاث فحـصل عـىل 

  :ل التاىل بيانات الجدو

  النوع

  التدخني
  مج  إناث  ذكور

  40  15  25  يدخن

  60  55  5  ال يدخن

  100  70  30  مج

  

واملطلوب حساب قيمة معامل االرتباط بالطريقة املناسبة للحصول عىل القيمـة األقـل واألدق 

  ملعامل االرتباط مع بيان نوع هذا االرتباط ؟
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  :الحل 

 واملتغريان صفات واملطلوب الحـصول عـىل القيمـة األقـل الجدول مكون من أربعة خاليا فقط

  :واألدق ملعامل االرتباط لذا نستخدم معامل فاى 

  

           
  

  

    
  

  :تحديد نوع االرتباط 

  .ارتباط طردي متوسط 

  :التعليق 

نالحظ أن قيمة معامل االقرتان أكرب من قيمة معامل فاى لحساب قيمة االرتباط لنفس املثـال 

  .معامل فاى أدق من معامل االقرتان ألنه يستخدم جميع خاليا الجدول حيث أن 
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  : معامل التوافق -3

يستخدم معامل التوافق لحساب قيمة معامـل االرتبـاط عنـدما يكـون املتغـريان املـراد قيـاس 

اليـا خ) 4(ًاالرتباط بينهم صفات أيضا والجدول املزدوج الذي ميثل العالقة بينهم يزيد عدد خالياه عن 

  :دون خاليا املجموع ونستخدم القانون التاىل لحساب قيمة معامل التوافق 

  

  
  :من العالقة ) جـ(حيث تحسب 

             
  

  :مثال 

قام أحد الباحثني بعمل بحث عن املدخنني ومدى تأثرهم مبـشاهدة برنـامج خمـسة لـصحتك 

  :فحصل عىل بيانات الجدول التاىل 

  

  التدخني

  مشاهدة الربنامج
  مج  ال يدخن  يدخن

  178  116  62  ًدامئا يشاهد الربنامج

  193  176  17  ًغالبا يشاهد الربنامج

  78  73  5  ًأحيانا يشاهد الربنامج

  23  20  3  ال يشاهد الربنامج

  472  385  87  مج
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  واملطلوب حساب قيمة معامل االرتباط بالطريقة املناسبة مع بيان نوع هذا االرتباط ؟

  :الحل 

  :ول تزيد عدد خالياه عن أربعة خاليا واملتغريان صفات لذا نستخدم معامل التوافق الجد

  

  
  :من العالقة ) جـ(حيث تحسب 

  مربع الخلية                            

  ـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــ مجـ= جـ 

  مجموع عمود الخلية× مجموع صف الخلية         
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  :تحديد نوع االرتباط 

  .ارتباط طردي ضعيف 

  

  : معامل ارتباط بريسون -4

يستخدم معامل ارتباط بريسون لحساب قيمة معامـل االرتبـاط عنـدما يكـون املتغـريان املـراد 

قياس االرتباط بينهم متغريات كمية ويشرتط تساوى عدد حاالت كالً من املتغريين ونـستخدم القـانون 

  :مة معامل ارتباط بريسون التاىل لحساب قي

  :هو معامل ارتباط بريسون ويحسب من العالقة : ر 

  
  :مثال 

الجدول التاىل يوضح درجات مجموعة من الطالب ىف اختبار تـم إجـراؤه عـىل نفـس الطـالب 

  مرتني متتاليتني واملطلوب حساب قيمة معامل االرتباط لبريسون بني درجات االختبارين ؟

  2  8  9  5  3  لدرجة االختبار األو

  3  4  7  6  4  درجة االختبار األول
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  :الحل 

ثم نكون الجدول " ص"ودرجات االختبار الثاىن هى " س"نفرتض أن درجات االختبار األول هى 

  :التاىل 

  

  2ص  2س  ص×س  ص  س

3  4  12  9  16  

5  6  30  25  36  

9  7  63  81  49  

8  4  32  64  16  

2  3  6  4  9  

27  24  143  183  126  

  

  :ل االرتباط لبريسون حساب معام

  
  :نعوض ىف املعادلة السابقة 
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  :تحديد نوع االرتباط 

  .ارتباط طردي متوسط 

  

  : معامل ارتباط الرتب لسبريمان -5

يستخدم معامل ارتباط الرتب لسبريمان لحساب قيمة معامل االرتباط عندما يكـون املتغـريان 

ًط تـساوى عـدد حـاالت كـالً مـن املتغـريين أيـضا املراد قياس االرتباط بيـنهم متغـريات كميـة ويـشرت

  :ونستخدم القانون التاىل لحساب قيمة معامل ارتباط الرتب لسبريمان

  

  
  :حيث 

  معامل ارتباط الرتب لسبريمان: ر 

   رتب املتغري الثاىن –رتب املتغري األول = ف 

  عدد الحاالت: ن 

  :مثال 

 اختبار تـم إجـراؤه عـىل نفـس الطـالب الجدول التاىل يوضح درجات مجموعة من الطالب ىف

  مرتني متتاليتني واملطلوب حساب قيمة معامل ارتباط الرتب لسبريمان بني درجات االختبارين ؟

  2  8  9  5  3  درجة االختبار األول

  3  4  7  6  4  درجة االختبار األول
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  :الحل 

ثم نكون الجدول " ص"ودرجات االختبار الثاىن هى " س"نفرتض أن درجات االختبار األول هى 

  :التاىل 

مع مالحظة أنه إذا تم ترتيب قيم س تصاعدي البـد مـن ترتيـب قـيم ص تـصاعدي والعكـس 

  .بالعكس 

  .وهنا سوف نرتب القيم تصاعدي 

  .مع مالحظة أنه إذا تساوى عددان أو أكرث ىف القيمة يأخذ كل منهم متوسط ترتيبهم 

إذا يأخـذ كـل مـنهم ) 2،3(وتـرتبهام ) 4،4( هـام فمثالً املتغري ص يوجد به رقـامن متـساويان

  . 2.5 = 5/2 = 2)/3+2(متوسط الرتتيب 

  

  2ف  ف  رتب ص  رتب س  ص  س

3  4  2  2.5  -0.5  0.25  

5  6  3  4  -1  1  

9  7  5  5  0  0  

8  4  4  2.5  1.5  2.25  

2  3  1  1  0  0  

  3.5  مج

  

  :حساب معامل ارتباط الرتب لسبريمان 
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  :تحديد نوع االرتباط 

  .رتباط طردي قوى ا

  : االنحدار معنى 

يهدف االنحدار إىل اإلفادة من االرتباط ىف التنبؤ ، فإذا علمنـا معامـل ارتبـاط درجـات اختبـار 

ى طالـب ىف اختبـار الحـساب فإننـا نـستطيع أن نتنبـأ أالحساب بدرجات اختبار الجرب ، وعلمنا درجة 

أن نتنبـأ بدرجتـه ىف اختبـار الجـرب فإننـا نـستطيع بدرجته ىف الجرب وإذا علمنا درجة أى طالب آخر ىف 

  .الحساب 

 باالنحـدار ألنـه ينحـدر ىف تقـديره الـدرجات املختلفـة نحـو وقد سمى هذا املفهوم اإلحصايئ

  .ًاملتوسط ولذا تسمى معادالت االنحدار أحيانا مبعادالت خطوط املتوسطات 

  :حساب االنحدار 

باط وعىل االنحرافات املعيارية وعىل املتوسطات فهـى تعتمد معادالت االنحدار معامالت االرت

  .بذلك تستعني بأهم املقاييس اإلحصائية ىف حسابها لهذا التنبؤ 

  

  : س /معادلة خط انحدار ص: أوالً 

  :تتلخص معادلة خط انحدار ص عىل س ىف الصورة التالية 
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  :حيث 

  :معامل ارتباط بريسون ويحسب من العالقة = ر 

  

  
  

  : لقيم ص ويحسب من العالقة املعياري االنحراف = صع 

   
  : لقيم س ويحسب من العالقة املعيارياالنحراف =  سع 

  

  
  متوسط قيم املتغري س = سم 

  متوسط قيم املتغري ص = صم 

  :مثال 

الجدول التاىل يوضح درجات خمس طالب ىف اختبارين األول س والثاىن ص واملطلوب حـساب 

   .10= س ثم حساب قيمة ص عندما س /معادلة خط انحدار ص
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  هـ  د  ج  ب  أ  األفراد

  20  18  7  3  2  س

  10  12  6  7  5  ص

  

  :الحل 

  :حساب معامل ارتباط بريسون 

  :نكون الجدول التاىل 

  

  2ص  2س  ص× س   ص  س

2  5  10  4  25  

3  7  21  9  49  

7  6  42  49  36  

18  12  216  324  144  

20  10  200  400  100  

50  40  489  786  354  
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  :حساب املتوسطات 

  

  
   :املعياريحساب االنحراف 

  :نكون الجدول التاىل 

  

  ص 2ح   صح  س 2ح   سح  ص  س

2  5  -8  64  -3  9  

3  7  -7  49  -1  1  

7  6  -3  9  -2  4  

18  12  8  64  4  16  

20  10  10  100  2  4  

      286    34  
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  :س /حساب معادلة خط انحدار ص

  
  

  : كالتاىل  نستطيع التنبؤ بقيمة ص10= عندما س 

  

   8 = 4.9 + 10 × 0.31= ص 

  

  :ص /معادلة خط انحدار س: ًثانيا 

  :تتلخص معادلة خط انحدار س عىل ص ىف الصورة التالية 

  
  :حيث 

  :معامل ارتباط بريسون ويحسب من العالقة = ر 
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   لقيم ص ويحسب من العالقةاملعيارياالنحراف =  صع 

   
  

   لقيم س ويحسب من العالقةعيارياملاالنحراف =  سع 

   
  

  متوسط قيم املتغري س = سم 

  متوسط قيم املتغري ص = صم 

  

  :مثال 

الجدول التاىل يوضح درجات خمس طالب ىف اختبارين األول س والثاىن ص واملطلوب حـساب 

   .8= ص ثم حساب قيمة س عندما س /معادلة خط انحدار س

  

  هـ  د  ج  ب  أ  األفراد

  20  18  7  3  2  س

  10  12  6  7  5  ص
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  :الحل 

  :حساب معامل ارتباط بريسون 

  :نكون الجدول التاىل 

  2ص  2س  ص× س   ص  س

2  5  10  4  25  

3  7  21  9  49  

7  6  42  49  36  

18  12  216  324  144  

20  10  200  400  100  

50  40  489  786  354  

  

  
    

  
  :حساب املتوسطات 
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   :املعياريحساب االنحراف 

  : التاىل نكون الجدول

  

  ص 2ح   صح  س 2ح   سح  ص  س

2  5  -8  64  -3  9  

3  7  -7  49  -1  1  

7  6  -3  9  -2  4  

18  12  8  64  4  16  

20  10  10  100  2  4  

      286    34  
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  :ص /حساب معادلة خط انحدار س

  

  
  10 ) + 8 –ص  (2.6= س 

  

   10 + 20.8 – س 2.6= س 

  

  ص هى /معادلة خط انحدار س

  

  

  

  

  : نستطيع التنبؤ بقيمة س كالتاىل 8= عندما ص 

  

   10 = 10.8 – 8 × 2.6= س 

  10.8 – ص2.6=س
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  متارين

  

  . احسب قيمة معامل االرتباط بالطريقة املناسبة ثم حدد نوع هذا االرتباط -1

  

 هـ د جـ ب أ األفراد

 15 5 14 9 7 س علم النفس

 10 6 15 13 11 ص النفسية الصحة

  

  .ة املناسبة ثم حدد نوع هذا االرتباط  احسب قيمة معامل االرتباط بالطريق-2

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1األفراد

ممتاز جيدمقبول جيد س
جيد 

 جدا
مقبول

جيد 

 جدا

جيد 

 جدا

ضعيف 

 جدا
 ضعيف

 ص
جيد 

 جدا
 ضعيف ممتاز جيد جيد مقبولمقبولمقبولممتاز

 ضعيف

 جدا

  

  .ذا االرتباط  احسب قيمة معامل االرتباط بالطريقة املناسبة ثم حدد نوع ه-3

 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 األفراد

 6 7 5 3 4  2 10 11 9 8 درجات اإلحصاء س

 7 8 6 4 5 3 11 12 10 9 درجات علم النفس ص
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  . احسب قيمة معامل االرتباط بالطريقة املناسبة ثم حدد نوع هذا االرتباط -4

 7 19 13 12 11 س

 2 10 8 14 6 ص

  :اىل  من الجدول الرباعي الت-5

  س

  ص
  مج  ال  نعم

  40  15  25  مؤيد

  50  27  23  معارض

  90  42  48  مج

  احسب قيمة معامل االرتباط بالطريقة املناسبة ثم حدد نوع االرتباط ؟

   احسب قيمة معامل االرتباط بالطريقة املناسبة ثم حدد نوع االرتباط ؟-6

  6  3  8  6  4  ذكور

  14  9  25  10  2  إناث

  : من الجدول التاىل -7

  

  الجنس

  اإلجابة
  مج  إناث  ذكور

  54  22  32  موافق

  24  10  14  معارض

  12  8  4  محايد

  90  40  50  مج

  

  احسب قيمة معامل االرتباط بالطريقة املناسبة ثم حدد نوع االرتباط ؟
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   احسب قيمة معامل االرتباط بالطريقة األكرث دقة واألقل قيمة ثم حدد نوع االرتباط ؟-8

  

30  10  

23  27  

  

  س / احسب معادلة خط انحدار ص-9

  10= ثم احسب قيمة ص عندما س 

  

 3 5 6 9 7 س

 9 7 6 3 5 ص

  

  ص / احسب معادلة خط انحدار س- 10

  10= ثم احسب قيمة س عندما ص 

  

 3 5 6 9 7 س

 9 7 6 3 5 ص

  

  س / احسب معادلة خط انحدار ص- 11

  20= ثم احسب قيمة ص عندما س 

  

 25 23 22 24 21 س

 11 14 12 12 15 ص
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  ص / احسب معادلة خط انحدار س- 12

  10= ثم احسب قيمة س عندما ص 

  

 25 23 22 24 21 س

 11 14 12 12 15 ص

  

  س / احسب معادلة خط انحدار ص- 13

  10= ثم احسب قيمة ص عندما س 

  

 5 2 4 3 6 س

 5 3 5 4 8 ص

  

  ص / احسب معادلة خط انحدار س- 14

  20= ثم احسب قيمة س عندما ص 

  

 5 2 4 3 6 س

 5 3 5 4 8 ص
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   عرشالحاديالفصل 

  الثبات والصدق

  .معنى الثبات : أوالً 

   .طرق حساب معامل الثبات: ًثانيا 

  طريقة إعادة االختبار. 

  طريقة التجزئة النصفية.  

  .معنى الصدق : ًثالثا 

  .قياس الصدق : ًرابعا 

  طريقة املقارنة الطرفية.  
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   :الثباتمعنى 

  ما عىل مجموعة من األفراد ورصدت درجات كل فرد ىف هذا االختبار ثم أعيداختبار أجرى إذا

 درجات كل فرد ودلت النتـائج عـىل أيضانفس هذا االختبار عىل نفس هذه املجموعة ورصدت  إجراء

أن الدرجات التى حصل عليها الطالب ىف املرة األوىل لتطبيق االختبار هى نفس الدرجات التـى حـصل 

 القياس مل نتائجً متاما ألن ثابتة نتائج االختبار أنليها هؤالء الطالب ىف املرة الثانية ، نستنتج من ذلك ع

    .كام كانت قامئة ىف املرة األوىلتتغري ىف املرة الثانية بل ظلت 

    :حساب الثبات

 حساب معامل االرتباط هو خري طريقة ملقارنة هـذه الـدرجات التـى حـصل علهـا الطـالب ىف

  .االختبارين 

  :ويحسب معمل الثبات من العالقة التالية 

  ر2 

  ــــــــــــــــ= معامل الثبات 

  ر + 1

  :حيث 

  :هو معامل ارتباط بريسون ويحسب من العالقة : ر 

  

  
  :طرق حساب معامل الثبات 

  : طريقة إعادة االختبار -1

ــة عــىل  ــرة هــذه الطريق ــوم فك ــم إجــراءتق ــراد ث ــن األف ــة م ــار عــىل مجموع ــادة االختب   إع

ــراء  ــس إج ــصل  نف ــذا يح ــة وهك ــرتة زمني ــىض ف ــد م ــراد بع ــة األف ــس مجموع ــىل نف ــار ع   االختب
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، وعنـدما  الثـاىن لالختبـار اإلجـراءدرجـة أخـرى ىف  األول لالختبار وعىل اإلجراءكل فرد عىل درجة ىف 

 نحـصل فأننـانرصد هذه الدرجات ونحسب معامل ارتباط درجات املرة األوىل بـدرجات املـرة الثانيـة 

  .مل ثبات االختبار ابذلك عىل مع

  :مثال 

الجدول التاىل يوضح درجات مجموعة من الطالب ىف اختبار تـم إجـراؤه عـىل نفـس الطـالب 

  ملطلوب حساب قيمة معمل ثبات االختبار ؟مرتني وا

  2  8  9  5  3  درجة االختبار األول

  3  4  7  6  4  درجة االختبار األول

  

  :الحل 

ثم نكون الجدول " ص"ودرجات االختبار الثاىن هى " س"نفرتض أن درجات االختبار األول هى 

  :التاىل 

  2ص  2س  ص×س  ص  س

3  4  12  9  16  

5  6  30  25  36  

9  7  63  81  49  

8  4  32  64  16  

2  3  6  4  9  

27  24  143  183  126  

  :حساب معامل االرتباط لبريسون 
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  :نعوض ىف املعادلة السابقة 
  

  
  0.8= معامل الثبات 

  : طريقة التجزئة النصفية -2

 يتكـون الجـزء األول مـن بحيـث فقـط جـزأين إىلتعتمد هذه الطريقة عىل تجزئـة االختبـار 

  . الختبارلىن من الدرجات الزوجية الدرجات الفردية لالختبار ويتكون الجزء الثا

  :مثال 

  األسئلة
  األفراد

1  2  3  4  5  6  7  8  

1  1  1  1  1  1  0  0  0  

2  1  1  1  0  1  1  0  0  

3  1  1  0  1  1  0  0  0  

4  1  1  1  0  1  1  1  1  

5  1  1  1  0  0  1  0  0  

6  1  1  1  1  0  0  1  1  

7  1  1  1  0  1  1  0  0  

8  1  1  1  1  1  1  1  0  

9  1  1  1  1  0  0  0  0  

10  1  1  1  1  1  1  1  1  
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 أسـئلة واملطلـوب مثـاين إىلالجدول السابق يوضح درجات عرشة طالب ىف اختبار تم تقـسيمه 

  ؟باستخدام طريقة التجزئة النصفية قيمة معامل الثبات لدرجات األسئلة الفردية والزوجية حساب 

  :الحل 

زوجيـة عـىل األسئلة الودرجات " س"ونسميها نقوم بتجميع درجات األسئلة الفردية عىل حدة 

   :ًلكل طالب منفردا ونضعها ىف الجدول التاىل "ص" ونسميها حده

  س

  الدرجات الفردية

  ص

  الدرجات الزوجية
  2ص  2س  ص×س

3  2  6  9  4  

3  3  9  9  9  

2  2  4  4  4  

4  3  12  16  9  

2  2  4  4  4  

3  3  9  9  9  

3  2  6  9  4  

4  3  12  16  9  

2  2  4  4  4  

4  4  16  16  16  

30  26  82  96  72  

  

  :عامل االرتباط لبريسون حساب م
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  :نعوض ىف املعادلة السابقة 

  

  :معنى الصدق 

الذكاء الذى يقيس الذكاء فعالً اختبـار صـادق االختبار الصادق يقيس ما وضع لقياسه فاختبار 

مثله ىف ذلك كمثل املرت ىف قياسه لألطوال والكيلو ىف قياسه لألوزان والساعة ىف قياسها للزمن وتختلـف 

 قياسها إىلًتبعا القرتابها أو ابتعادها من تقدير تلك الصفة التى تهدف االختبارات ىف مستويات صدقها 

 أصدق ىف هذا القياس مـن أى اختبـار 0.8 مستوى إىلقياسه لتلك القدرة فاختبار الذكاء الذى يصل ىف 

 إىليـصل ىف قياسـه للـذكاء  هذا املستوى أى أنه أصدق مثالً من االختبار الـذى إىلآخر للذكاء ال يصل 

   .0.5مستوى 

نتائجه بنتائج مقياس آخر دقيق لتلك الصفة ويسمى ويحسب مستوى صدق االختبار مبقارنة 

  .هذا املقياس بامليزان 
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  :قياس الصدق 

  طريقة املقارنة الطرفية

 تقوم هذه الطريقة عىل مقارنة متوسط درجات األقوياء ىف امليزان مبتوسـط درجـات الـضعاف

ىف نفس ذلك امليزان بالنسبة لتوزيع درجات االختبار ولذا سـميت باملقارنـة الطرفيـة العتامدهـا عـىل 

 امليـزان أصـحابالطرف القوى الذى نسميه بأصحاب امليزان القوى والطـرف الـضعيف الـذى نـسميه 

  . الضعيف

لنـسبة ولحساب الداللة اإلحصائية للفرق بني أصاحب املـستوى القـوى والـضعيف نـستعني با

  :الحرجة 

  

  =النسبة الحرجة 

   
  :حيث 

  متوسط درجات أصحاب امليزان الضعيف = 1م

  متوسط درجات أصحاب امليزان القوى = 2م

1ع
  تباين درجات أصحاب املستوى الضعيف = 2

2ع
  باين درجات أصحاب املستوى القوىت = 2

  1مجـ ك= مجموع تكرارات أصحاب امليزان الضعيف  = 1ن

  2مجـ ك= مجموع تكرارات أصحاب امليزان القوى  = 2ن

  

  :ويحسب املتوسط ىف البيانات املبوبة من العالقة 
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  :عالقة هى مركز الفئة وتحسب من ال" س"حيث 

  2)/نهاية الفئة+ بداية الفئة األوىل= (س   

  هو التكرار: ك  

  :ويحسب التباين من العالقة 

 

   
  :حيث 

 2 ، 1(ذات اكرب تكرار ثم من أسـفل وضع صفر أمام الفئة االنحراف ويحسب عن طريق = ح 

  .... ) . ، 3-،  2- ، 1-( ومن أعىل . ) ..... ، 3، 

  .الفرق بني بدايتي أى فئتني متتاليتني = طول الفئة = ل 

  

  )3(تحديد مدى داللة النسبة الحرجة وصدق االختبار من عدمه 

  0.05 داللة  يكون االختبار غري صادق عند مستوى1.96 <إذا كانت النسبة الحرجة.  

 1.96 > 1.96 يكون االختبار صادق عن مستوى داللة 2.58 < النسبة الحرجة.  

  0.01 يكون االختبار صادق عند مستوى داللة 2.58 >إذا كانت النسبة الحرجة.  

  .قيم ثابتة ال تتغري  ) 2.58 ، 1.96( بالطبع املقارنة بالقيمتني 

  :مثال 

ـــايلالجـــدول  ـــني الت ـــة ب ـــات وتكـــرارات  يوضـــح العالق ـــزانفئ ـــستوى املي   أصـــحاب م

   القــــوى والــــضعيف لعــــدد مــــن الطــــالب ىف اختبــــار للــــذكاء ، واملطلــــوب حــــساب قيمــــة
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   ؟0.05وتحديد صدق االختبار من عدمه عند مستوى داللة ) النسبة الحرجة( معامل الصدق 

  31- 29  28- 26  25- 23  22- 20  19- 17  16- 14  الفئات

  0  0  0  8  3  4  تكرار امليزان الضعيف

  9  7  5  0  0  0  تكرار امليزان القوى

  :الحل 

  :نكون الجدول التاىل 

  2ك×2ح  2ك×ح  1ك×2ح  1ك×ح  ح  س×2ك  س×1ك  س  2ك  1ك  ف

14 -16  4  0  15  60  0  -2  -8  16  0  0  

17 -19  3  0  18  544  0  -1  -3  3  0  0  

20 -22  8  0  21  168  0  0  0  0  0  0  

23 -25  0  5  24  0  120  1  0  0  5  5  

26 -28  0  7  27  0  189  2  0  0  14  28  

29 -31  0  9  30  0  270  3  0  0  27  81  

  109  46  19  11-  -  579  282  -  21  15  مجموع

  

  :حساب املتوسط ألصحاب امليزان الضعيف 
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  :حساب املتوسط ألصحاب امليزان القوى 

  

  
  :حساب طول الفئة 

  الفرقة بني بدايتي أى فئتني متتاليتني = ل 

  3 = 14 – 17= ل 

  :حساب التباين ألصحاب امليزان الضعيف 

   

   



1

 الثبات والصدق: الفصل الحادي عرش

 268 

1ع
2 = 3.68  

  

  :حساب التباين ألصحاب امليزان القوى 

   
  

   :2 ، ن1حساب قيمة ن

  15 = 1مجـ ك = 1ن

  21 = 2مجـ ك = 2ن

  

  :حساب قيمة النسبة الحرجة 
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   .6.4= النسبة الحرجة 

  :تحديد صدق االختبار 

  . لذا فان االختبار صادق 0.05 عند مستوى داللة 1.96 >) 6.4(قيمة النسبة الحرجة 
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  متارين

 قمت بتطبيق اختبار عىل مجموعة من الطالب ىف مـادة اإلحـصاء االجتامعـي مـرتني مختلفتـني ، -1

  .وحصلت عىل الدرجات التالية ىف االختبارين 

  

  4  2  4  3  3  2  4  2  3  3  س
  4  2  3  2  3  2  3  2  3  2  ص

  

  :واملطلوب 

  .قيمة معامل الثبات بطريقة إعادة االختبار حساب 

  . طالب ىف اختبارين س ، ص ) 5( فيام يىل درجات -2

  

  22  16  5  4  3  س

  11  12  6  8  3  ص

  

  :واملطلوب 

  .حساب قيمة معامل الثبات بطريقة إعادة االختبار 

  : أسئلة 10طالب ىف اختبار تضمن ) 5( فيام يىل درجات -3

  

  األسئلة
  األفراد

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  

1  4  1  3  2  5  5  4  4  5  3  

2  2  3  5  1  4  2  1  1  3  1  

3  5  1  2  1  3  1  4  2  5  1  

4  2  1  1  2  1  1  1  4  2  1  

5  2  2  2  1  1  3  4  1  1  1  
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  :واملطلوب 

  .حساب قيمة معامل الثبات بطريقة التجزئة النصفية 

 مـدى صـدق االختبـار مـن  من الجدول التاىل احسب معامل الصدق بطريقة املقارنة الطرفية وبني-4

  .عدمه 

  

  34- 30  29- 25  24- 20  19- 15  14- 10  9- 5  الفئات

  0  0  4  6  3  2  تكرار امليزان الضعيف

  9  6  7  3  0  0  تكرار امليزان القوى

  

 من الجدول التاىل احسب معامل الصدق بطريقة املقارنة الطرفية وبني مـدى صـدق االختبـار مـن -5

  .عدمه 

  

  35-31  30-26  25-21  20-16  15-11  10-6  الفئات

  0  0  0  5  6  3  تكرار امليزان الضعيف

  6  7  6  5  0  0  تكرار امليزان القوى
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الجداول اإلحصائية
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  2جدول كا

 مستوى الداللة أو الثقة
 درجة الحرية

0.05 0.01 0.001 

1 3.84 6.64 10.83 

2 5.99 9.21 13.82 

3 7.82 11.35 16.27 

4 9.49 13.28 18.47 

5 11.07 15.09 20.52 

6 12.59 16.81 22.46 

7 14.07 18.48 24.32 

8 15.51 20.09 26.13 

9 16.92 21.67 27.88 

10 18.31 23.21 29.59 

11 19.68 24.73 31.26 

12 21.03 26.22 32.91 

13 22.36 27.69 34.53 

14 23.69 29.14 36.12 

15 25.00 30.58 37.70 

16 26.30 32.00 39.25 

17 27.59 33.41 40.79 

18 28.87 34.81 42.31 

19 30.14 36.19 43.82 

20 31.41 37.57 45.32 

21 32.67 38.93 46.80 

22 33.92 40.29 48.27 

23 35.17 41.64 49.73 

24 36.42 42.98 51.18 

25 37.65 44.31 52.62 

26 38.89 45.64 54.05 

27 40.11 46.96 55.48 
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28 41.34 48.28 56.89 

29 42.56 49.59 58.30 

30 43.77 50.89 59.70 

31 44.99 52.19 61.10 

32 46.19 53.49 62.49 

33 47.40 54.78 63.87 

34 48.60 56.06 65.25 

35 49.80 57.34 66.62 

36 51.00 58.62 67.99 

37 52.19 59.89 69.35 

38 53.38 61.16 70.71 

39 54.57 62.43 72.06 

40 55.76 63.69 73.41 

41 56.94 64.95 74.75 

42 58.12 66.21 76.09 

43 59.30 67.46 77.42 

44 60.48 68.71 78.75 

45 61.66 69.96 80.08 

46 62.83 71.20 81.40 

47 64.00 72.44 82.72 

48 65.17 73.68 84.03 

49 66.34 74.92 85.35 

50 67.51 76.15 86.66 

51 68.67 77.39 87.97 

52 69.83 78.62 89.27 

53 70.99 79.84 90.57 

54 72.15 81.07 91.88 

55 73.31 82.29 93.17 

56 74.47 83.52 94.47 

57 75.62 84.73 95.75 

58 76.78 85.95 97.03 
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59 77.93 87.17 98.34 

60 79.08 88.38 99.62 

61 80.23 89.59 100.88 

62 81.38 90.80 102.15 

63 82.53 92.01 103.46 

64 83.68 93.22 104.72 

65 84.82 94.42 105.97 

66 85.97 95.63 107.26 

67 87.11 96.83 108.54 

68 88.25 98.03 109.79 

69 89.39 99.23 111.06 

70 90.53 100.42 112.31 

71 91.67 101.62 113.56 

72 92.81 102.82 114.84 

73 93.95 104.01 116.08 

74 95.08 105.20 117.35 

75 96.22 106.39 118.60 

76 97.35 107.58 119.85 

77 98.49 108.77 121.11 

78 99.62 109.96 122.36 

79 100.75 111.15 123.60 

80 101.88 112.33 124.84 

81 103.01 113.51 126.09 

82 104.14 114.70 127.33 

83 105.27 115.88 128.57 

84 106.40 117.06 129.80 

85 107.52 118.24 131.04 

86 108.65 119.41 132.28 

87 109.77 120.59 133.51 

88 110.90 121.77 134.74 

89 112.02 122.94 135.96 
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90 113.15 124.12 137.19 

91 114.27 125.29 138.45 

92 115.39 126.46 139.66 

93 116.51 127.63 140.90 

94 117.63 128.80 142.12 

95 118.75 129.97 143.32 

96 119.87 131.14 144.55 

97 120.99 132.31 145.78 

98 122.11 133.47 146.99 

99 123.23 134.64 148.21 

100 124.34 135.81 149 
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  جدول ت

 مستوى الداللة درجة الحرية

0.05 0.1 طرف واحد 0.01 0.005 0.001 0.0005 0.0001 0.00005 

0.05 0.1 0.2 طرفني 0.01 0.005 0.001 0.0005 0.0001 

2 1.89 2.92 4.30 9.92 14.09 31.60 44.70 100.14 

3 1.64 2.35 3.18 5.84 7.45 12.92 16.33 28.01 

4 1.53 2.13 2.78 4.60 5.60 8.61 10.31 15.53 

5 1.48 2.02 2.57 4.03 4.77 6.87 7.98 11.18 

6 1.44 1.94 2.45 3.71 4.32 5.96 6.79 9.08 

7 1.41 1.89 2.36 3.50 4.03 5.41 6.08 7.89 

8 1.40 1.86 2.31 3.36 3.83 5.04 5.62 7.12 

9 1.38 1.83 2.26 3.25 3.69 4.78 5.29 6.59 

10 1.37 1.81 2.23 3.17 3.58 4.59 5.05 6.21 

11 1.36 1.80 2.20 3.11 3.50 4.44 4.86 5.92 

12 1.36 1.78 2.18 3.05 3.43 4.32 4.72 5.70 

13 1.35 1.77 2.16 3.01 3.37 4.22 4.60 5.51 

14 1.35 1.76 2.14 2.98 3.33 4.14 4.50 5.36 

15 1.34 1.75 2.13 2.95 3.29 4.07 4.42 5.24 

16 1.34 1.75 2.12 2.92 3.25 4.01 4.35 5.13 

17 1.33 1.74 2.11 2.90 3.22 3.97 4.29 5.04 

18 1.33 1.73 2.10 2.88 3.20 3.92 4.23 4.97 

19 1.33 1.73 2.09 2.86 3.17 3.88 4.19 4.90 

20 1.33 1.72 2.09 2.85 3.15 3.85 4.15 4.84 

21 1.32 1.72 2.08 2.83 3.14 3.82 4.11 4.78 

22 1.32 1.72 2.07 2.82 3.12 3.79 4.08 4.74 
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23 1.32 1.71 2.07 2.81 3.10 3.77 4.05 4.69 

24 1.32 1.71 2.06 2.80 3.09 3.75 4.02 4.65 

25 1.32 1.71 2.06 2.79 3.08 3.73 4.00 4.62 

26 1.31 1.71 2.06 2.78 3.07 3.71 3.97 4.59 

27 1.31 1.70 2.05 2.77 3.06 3.69 3.95 4.56 

28 1.31 1.70 2.05 2.76 3.05 3.67 3.93 4.53 

29 1.31 1.70 2.05 2.76 3.04 3.66 3.92 4.51 

30 1.31 1.70 2.04 2.75 3.03 3.65 3.90 4.48 

35 1.31 1.69 2.03 2.72 3.00 3.59 3.84 4.39 

40 1.30 1.68 2.02 2.70 2.97 3.55 3.79 4.32 

45 1.30 1.68 2.01 2.69 2.95 3.52 3.75 4.27 

50 1.30 1.68 2.01 2.68 2.94 3.50 3.72 4.23 

55 1.30 1.67 2.00 2.67 2.92 3.48 3.70 4.20 

60 1.30 1.67 2.00 2.66 2.91 3.46 3.68 4.17 

65 1.29 1.67 2.00 2.65 2.91 3.45 3.66 4.15 

70 1.29 1.67 1.99 2.65 2.90 3.43 3.65 4.13 

75 1.29 1.67 1.99 2.64 2.89 3.42 3.64 4.11 

80 1.29 1.66 1.99 2.64 2.89 3.42 3.63 4.10 

85 1.29 1.66 1.99 2.63 2.88 3.41 3.62 4.08 

90 1.29 1.66 1.99 2.63 2.88 3.40 3.61 4.07 

95 1.29 1.66 1.99 2.63 2.87 3.40 3.60 4.06 

100 1.29 1.66 1.98 2.63 2.87 3.39 3.60 4.05 

200 1.29 1.65 1.97 2.60 2.84 3.34 3.54 3.97 

500 1.28 1.65 1.96 2.59 2.82 3.31 3.50 3.92 

1000 1.28 1.65 1.96 2.58 2.81 3.30 3.49 3.91 

∞ 1.28 1.64 1.96 2.58 2.81 3.29 3.48 3.89 
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  جدول ف
  

درجة حرية التباين  درجة حرية التباين الكبري
 الصغري

1 2 3 4 5 6 8 12 � 

1 161 200 216 225 230 234 239 244 254 

2 18.5 19.0 19.2 19.3 19.3 19.3 19.4 19.4 19.5 

3 10.1 9.6 9.3 9.1 9.0 8.9 8.8 8.7 8.5 

4 7.7 6.9 6.6 6.4 6.3 6.2 6.0 5.9 5.6 

5 6.6 5.8 5.4 5.2 5.1 5.0 4.8 4.7 4.4 

6 6.0 5.1 4.8 4.5 4.4 4.3 4.2 4.0 3.7 

7 5.6 4.7 4.4 4.1 4.0 3.9 3.7 3.6 3.2 

8 5.3 4.5 4.1 3.8 3.7 3.6 3.4 3.3 2.9 

9 5.1 4.3 3.9 3.6 3.5 3.4 3.2 3.1 2.7 

10 5.0 4.1 3.7 3.5 3.3 3.2 3.1 2.9 2.5 

11 4.8 4.0 3.6 3.4 3.2 3.1 3.0 2.8 2.4 

12 4.8 3.9 3.5 3.3 3.1 3.0 2.9 2.7 2.3 

13 4.7 3.8 3.4 3.2 3.0 2.9 2.8 2.6 2.2 

14 4.6 3.7 3.3 3.1 3.0 2.9 2.7 2.5 2.1 

15 4.5 3,7 3.3 3.1 2.9 2.8 2.6 2.5 2.1 

16 4.5 3.6 3.2 3.0 2.9 2.7 2.6 2.4 2.0 

17 4.5 3.6 3.2 3.0 2.8 2.7 2.6 2.4 2.0 

18 4.4 3.6 3.2 2.9 2.8 2.7 2.5 2.3 1.9 

19 4.4 3.5 3.1 2.9 2.7 2.6 2.5 2.3 1.9 
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20 4.4 3.5 3.1 2.9 2.7 2.6 2.5 2.3 1.8 

21 4.3 3.5 3.1 2.8 2.7 2.6 2.4 2.3 1.8 

22 4.3 3.4 3.1 2.8 2.7 2.6 2.4 2.2 1.8 

23 4.3 3.4 3.0 2.8 2.6 2.5 2.4 2.2 1.8 

24 4.3 3.4 3.0 2.8 2.6 2.5 2.4 2.2 1.7 

25 4.2 3.4 3.0 2.8 2.6 2.5 2.3 2.2 1.7 

26 4.2 3.4 3.0 2.7 2.6 2.5 2.3 2.2 1.7 

27 4.2 3.4 3.0 2.7 2.6 2.5 2.3 2.1 1.7 

28 4.2 3.3 3.0 2.7 2.6 2.4 2.3 2.1 1.7 

29 4.2 3.3 2.9 2.7 2.5 2.4 2.3 2.1 1.6 

30 4.2 3.3 2.9 2.7 2.5 2.4 2.3 2.1 1.6 

40 4.1 3.2 2.8 2.6 2.5 2.3 2.2 2.0 1.5 

60 4.0 3.2 2.8 2.5 2.4 2.3 2.1 1.9 1.4 

120 3.9 3.1 2.7 2.5 2.3 2.2 2.0 1.8 1.3 

� 3.8 3.0 2.6 2.4 2.2 2.1 1.9 1.8 1.0 
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  الفهرس

  فحةالص  الفصل

  9  املقدمة

  الفصل األول

  علم اإلحصاء تعريفة وأهميته

11  

  الفصل الثاىن

  املفاهيم اإلحصائية

29  

  الفصل الثالث

  العينات

53  

  الفصل الرابع

  تبويب وعرض البيانات

89  

  الفصل الخامس

  مقاييس النزعة املركزية

117  

  الفصل السادس

  مقاييس التشتت

147  

  الفصل السابع

  تحليل التباين

163  

  الفصل الثامن

  "ت"اختبار 

179  

  الفصل التاسع

  "2كا"اختبار 

209  

  الفصل العارش

   االنحدار-معامالت االرتباط 

229  

  الفصل الحادي عرش

  الثبات والصدق

257  

  273  الجداول اإلحصائية
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